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 قنقطةٌاالنطٌل

 

 

هذا كتابي النثرّي الثالث، بعد "طلٌّ وشرر" و"نصوٌص عادّية". 

 
 
 املقاالت والقصص القصيرةه يجمع بين ي  وهو كسابق

سائل التعبير في نقل ، بهدف توظيف مختلف و والنصوص

أفكاري في مرحلة معّينة، سواء كانت هذه األفكار انطباعات عن 

 املرحلة الراهنة، أم أصداء لتجارب من أّيام الطفولة والشباب.

من كلمات كتبتها في  وكسابقيه أيًضا يحتوي على نصوص 

لقد بأعمال آخرين. و  تختّص تخّصني، أو مناسبات معّينة 

عاني لذلك في كلمتي يوم إطالق "نصوٌص قّدمت شرًحا عّما د

ضيف أّن بعض . وأ(235عادّية"، وتجدونها في هذا الكتاب )ص

حول إنتاجي  آخريناقتباسات من كالم  حوى  النصوص تلك

الحفاظ على موضوعّية الطرح ما ذلك ونشاطي، والهدف من 

 أمكن، والتعبير عن ابتهاجي بتلك املشاركات.

 كرته وأنا أقوم بمسيرتيكثير من النصوص تأتيني ف 

الصباحّية اليومّية في ضاحيتنا املتمّيزة بهضابها وكثرة أشجارها 

، يضاف إلى ذلك وثديّياتها وحشراتها وطيورها وزواحفها ونباتاتها

ان في تخطيط حدائقهمما أبدعته أيادي ا
ّ
لوان وإضفاء أ ،لسك

ي النقاء الفكرّي  الحياة عليها.
ّ
قدح  ، ويسهم فيهذا املحيط يغذ

الفكرة األساس، وكثير من الخطوط التي ستنتقل فيها األفكار 

شكلها واتجاهها. واصل مكتسية بألوان تتناسب مع إلى لغة للت



   

 يبدأ بنقطة، وكّل مساحة لون تبدأ بنقطة. نقطة 
ّ
فكّل خط

 االنطالق التي نبني عليها. 

هذا التشابك الذي يتراءى لي يجعلني أطيل املسير من 

إلى مكتبي ألدّون  في العودة اإلسراع ناحية أخرى  ناحية، ومن

األفكار قبل أن تفلت من ذاكرتي، وتذهب هباًء كحلم نعلم جّيًدا 

نا عشناه، ولكن ال نعلم تفاصيله.
ّ
 أن

األحالم بنظري هي انعكاس لهواجس النفس نسترجع من 

ا مضت، منها ما أسعدنا وال زال يسعدنا، ومنها ما 
ً
خاللها أحداث

ا  وال زال يقلقنا. وكثيًرا ما نرى هذه األحداث مختلطةأقلقنا  زمنيًّ

بها في 
ّ
ا، أو تأتينا منتقاة من عّدة أحداث مختلفة فنرك أو مكانيًّ

ورّبما نكون في كثير من تركيبنا نحاول وضع  قّصة جديدة.

 مشاعرنا قيد االختبار لنرى إن كّنا سنصل إلى حقيقة معّينة.

ان مغايرة ملا سبق أن حصل تصبح القّصة في بعض األحي 

بشكل يجعلنا نعتقد أّنها حدث مستقبلّي، بل أّن لنا القدرة على 

ما يبعث الرعب أو األمل في النفس وهذا ّبؤ بما سيحدث، نالت

 وفق نوع املشاهدة.

ه مسرح العقل الباطن، يصول فيه ويجول، ونحن في  
ّ
إن

تة. وأنا
ّ
األحالم  أنس ى معظم ،مثل غيري  ،حال غيبوبتنا املؤق

ر قليلها، لكّنني أستمتع بها كثيًرا على اختالفها، وال ترعبني 
ّ
وأتذك

 مهما بلغت وحشّيتها. بل أستّمد منها ماّدة للكتابة.

يغيب عّني كثير التي  ،إذا استثنينا مرحلة بداية الطفولة

ني استيقظتتفاصيلها،  من
ّ
برعب بسبب حلم معّين  ال أذكر أن

اتي. الطريف أّن الحلم لم يكن عن سوى مّرة واحدة طيلة حي



   

وحوش تحاول التهامي، أو سّجان يضربني بالحديد والنار، وال 

ح يحاول قتلي، أو مجرم يتعّرض لعائلتي. الحلم كان 
ّ
عن مسل

مجموعة من الخطوط واأللوان التي كانت تتراقص وفق  مجّرد

ة والتناسق  تشكيالت هندسّية منتظمة
ّ
على غاية في الدق

رّبما لم تدم مشاهدتي سوى عشرين ثانية استيقظت والجمال. 

 بعدها جالًسا في فراش ي وأنا أرتجف رعًبا وعجًبا وحيرة.

أصعب ما  ، لكّن يمكن تفسير هذا الحلم بعشرات الطرق 

 أن ،استمتعت بها ،هو كيف للوحة فّنّية جميلة يمكن توضيحه

  تدفعني لرّدة فعل من الذعر؟

إلى  عشرات السنينلتي منذ لم تبرح مخيّ  ى ذلك الحلمذكر 

ني اليوم. 
ّ
يمكن أن أعّبر هل كانت النذير األّول في ترشيدي إلى أن

هل لهذا العصر فكاري بالخطوط واأللوان؟ عن تفاصيل أ

في  الرقمّي تأثير على استعمالي لـ"الخطوط"؟ وهل األلوان تلّح 

عصر النهضة؟ هل هي هوايتي في  ذهني كما تلّح لوحات فّناني

ا معّيًنا اللتقاط لوحة بكّل التصو 
ًّ
خذ خط

ّ
ير التي تجعلني أت

ني أحّب التصوير بالكلمات؟ 
ّ
 ألوانها الطبيعّية؟ أم ألن

الكتاب الحالّي: لصالح  التجربةتوظيف على األقّل يمكنني 

 وألوان.
ٌ
 خطوط

 

 رغيد



   

 

 



وألوان   11  
ٌ
   خطوط

 

ٌاآللةٌالحدباء
 

 

 
 
بحثوا ّصلون تلك اآللة الحدباء التي ستحمل جثماني، اف  عندما ت

 .عن مواّد ال تضّر بالبيئة

ف روحي وبقايا جسدي أّنها ستتلّق  ايكفي أّمي األرض همًّ 

  ... املليئة بالجحود واألغالط والعبث والتبذير
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ٌ
   خطوط

 

ٌومضات
ٌ

ٌأغنيتي
 

في ذاتي.  وعن اآلخر أبحث عن ذاتي في اآلخر، أغّني مع الكون.

 قلبي وعقلي كّل واحد.

 

ٌمزاجان
 

لذلك تراني حين  العقل واإلحساس. أكتب بمزاجين ممزوجين:

أكتشف ما  الكّنني دائًم  .أقرأ ما أكتب من جديد أفهم الكثير

 وهام  بين السطور.  ،ارتدى "قّبعة اإلخفاء"

 

 لغةٌاملاء
 

والجداول، املطر،  تتحّدث بلغة املاء، ال تهمل لهجةوأنت 

 .، واملحيطاتوالبحاروالبحيرات، واألنهار،  والسواقي،

 

ٌاستحقاق
 

، ولكن ال تعطني ما ال أال تبخل علّي بم  .ستحّق ا أستحّق
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ٌ
   خطوط

 

ٌاغتيال
 

 .اغتيال الحّرّية الفكرّية أسوأ اإلرهاب

ٌ

ٌالحّبٌلألبد
 

 والطغيان يسود العالم؟ ،ملاذا نواصل الكتابة عن الحّب 

 ألّن الحّب هو الحياة، ونحن دعاة حياة.

 

 اختراعٌاالنتصار
 

 لكّنها ال تعرف كيف تنتصر.هنالك شعوب ال تحّب أن  تنهزم، 

مصنوعة في  اوأوهاًم  ،وأحاديث ،وتمض ي تاريخها قصائد وطنّية

 الجّنة.

 

ٌمعجزة
 

 األّمة التي تنتظر معجزة سماوّية إلصالح حالها، مصيرها الهالك.

 

ٌاختزال
 

 تلك الفئات التي ترى أّن قيمة 
ٌ
، تافهة

ٌ
، شقّية

ٌ
، مجرمة

ٌ
فة

ّ
متخل

ي بها ر 
ّ
 أسها، وغشاء تصون به فرجها.املرأة في خرقة تغط
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ٌ
   خطوط

 

ٌاستلب
 

عندما يتبّنى ماليين الناس الخرافات، تصبح الخرافات حقيقتهم 

ويربح املحتالون  ،املهيمنة. وهكذا يسهل غسيل الدماغ الجماعيّ 

 قيادة القطعان مسلوبة اإلرادة.

 

ٌاختلج
 

 هنالك مشاعر مهما عتقت تختلج دائًما بنبض املستقبل.

 

ٌعيشٌوحياة
 

ن يفقد املرء أسباب العيش، قد يدفعه طموح الحياة حي

 .وقد يموت حين يفقد أسباب الحياة .ليستمّر 

 

ٌالتعّودٌوالحّبٌ
 

ف 
ّ
ني سأتوق

ّ
ملجّرد أّن رائحة الورد مألوفة لدّي، ال يعني هذا أن

 عن االستمتاع بها.

 

ٌالزفاف
 

 وما الزفاف سوى بداية، والعبرة في ديمومة الثمار.
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ٌ
   خطوط

 

 طريقٌالحّبٌ
 

 "سألني: "أين نذهب؟ت

ما داستها قدم لك تنبت على جانبها 
ّ
أجيب: "نمش ي في طريق كل

 ة."ياسمين

 

ٌمنزلي
 

نا نحاول االنتقال إلى منزل أكبر "األّم: 
ّ
هل أنت سعيد يا حبيبي أن

 "وأجمل؟

 "يا ماما أنت منزلي."الصبّي ابن السنوات األربع: 

 

ٌإشارات
 

رنا أّمنا األرض، برسائلها الغرّ 
ّ
تقلقها. لكّن  اء، من أفعاٍل تحذ

أكثرنا يفّضل االستماع إلى رسائل السماء. ولهذا سيلقى كوكبنا 

 بئس املصير، ويؤول كّل ش يء إلى فناء.

 

ٌعناق
 

ه من هذا ، يعانق الحّي أصله، حين يلتقي اللحم بالحجر
ّ
وأن

 .الجماد انفجر

 



وألوان   16  
ٌ
   خطوط

 

ٌمفارقات
 

 

ة حين يا سوء ما يفعله بعض الضالعين من اللغة العربيّ 

فون فصاحتهم وبالغتهم في إبهار الناس وجذبهم، بينما هم 
ّ
يوظ

في الواقع يرّوجون ألفكارهم املتهافتة املبتذلة، أو ألكاذيبهم 

 ونفاقهم. 

ل ما  هم بذلك كالذي يتقن الوزن الشعرّي 
ّ
دون أن  يشك

 . ايكتب شعرً 

ما يحقن  اوهم بذلك كالذي يأتيك مرتديً 
ّ
ثوب الطبيب، وإن

  اك سمًّ في وريد
ً
 .اال ترياق

هم يختزلون أنفسهم لعارضة أزياء فاخرة، ال لّب لها وال 

 قلب.
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ٌ
   خطوط

 

ٌآخٌرطبخة
 

 

من آخر االبتكارات أن يقوم البعض بوضع الئحة من األسماء أو 

ا، الواحد فوق اآلخر، ويقّدم النتيجة على ص  األشياء، ي   ها صفًّ فُّ

 أّنها "قصيدة".

هم شعراء: أال صار بإمكاننا اآلن أن نقول إّن ا
ّ
لطهاة كل

 يقّدمون لنا لوائح الطعام؟
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ٌ
   خطوط

 

 سمّيةهوامشٌغيٌرٌٌر

غةٌالعربّية
ّ
ٌملحّبٌلل

 

 

اللغة، بما في ذلك اللغة العربّية، كائن عضوّي ينقل األحاسيس 

وينضج. ويتعّدى كونه مجّرد وسيلة  ،ويتطّور  ،والصور، يتفاعل

م للتواصل ليصبح جزًءا ال يتجّزأ من ثقافة الجماهير 
ّ
التي تتكل

 لغة معّينة.

وللحفاظ على مستوى ورصانة اللغة، ال بّد من مرجعّية 

متخّصصة تساعد على تطّور اللغة بطريقة تحافظ على جمالها 

انتقاء املشتّقات الحديثة  علىورصانتها، وفي الوقت عينه تساعد 

 الستيعاب ما يأتي من طريق التفاعل الثقافّي العالمّي.

مض ّي  2020 كانون األّول عشر من سّجل يوم الثامن 

سبعة وأربعين عاًما على اعتراف األمم املّتحدة باللغة العربّية 

ا ال يمكن تجاهله.  لغة رسمّية. أي أّن لهذه اللغة حضوًرا عمليًّ

 األهّم من هذا كونها من اللغات الحّية الرائدة.

  ،على األقّل  ،أمّيز نوعين
ّ
ا غة العربّية: نوعً من املتحّمسين لل

متزّمًتا ال يقبل التغيير، ونوًعا يريد التحّرر من كّل القيود. كال 

 النوعين خطر على اللغة. األّول يخنقها، والثاني يهدمها.



وألوان   19  
ٌ
   خطوط

 

ال شّك أّن مجامع اللغة العربّية، وبعض الجامعات 

واملؤّسسات تقّدم خدمات جليلة في هذا املضمار، ولكن ال زالت 

ّية عوًضا عن خلق قواعد هناك حاجة ملّحة لتوحيد املرجع

غة العربّية. اختالف الرأي ضرورّي، 
ّ
مختلفة بين املستخدمين لل

ف 
ّ
وهو السبيل إلى الوصول إلى نتائج أفضل. ولكّنه يجب أن يوظ

 في سبيل اللغة، ال مجد املؤّسسة أو األشخاص.

ًرا هو كتابة الهمزة على نبرة 
ّ
من التطوير الذي حصل مؤخ

النظر عن حركة ما قبلها، وذلك بعد بغّض  ،في وسط الكلمة

مد  عت  السين والشين، مثل قولنا "شئون". لكّن هذا التطوير ال ي 

من كّل مستخدمي اللغة. ففي البالد الشامّية، التي أنا منها، 

نقول "شؤون". وليس لدّي مانع أبًدا من تغيير عادتي إذا 

غة مثلي، وغير مخ
ّ
تّص في توّحدت املرجعّية. ولكّن مستخدًما لل

هذا املجال، يحار ما يفعل. الحّل هنا هو أن تقبل كّل الجهات 

املختّصة في مختلف املناطق الناطقة بالعربّية بوجوب إيجاد 

 قاعدة موّحدة. 

 فوجئت 
ً

 حين علمتأحياًنا يكون التحديث غريًبا. مثال

ا  ني بعيد عن مركز اللغة العربّية جغرافيًّ
ّ
)ويرجى مالحظة أن

مارسة فعلّية( أّن التنوين الذي اعتدنا كتابته واختصاًصا وم

على األلف في نهاية الكلمة صار يكتب على الحرف ما قبل 

 أنا كنت 
ً

 إذا سبق ذلك الحرف ألف أخرى. مثال
ّ
األلف، إال

"أ
ً
بينما يجب أن تكون "موطًنا" وفق القاعدة  ،ستعمل "موطنا

 
ً

 .الحديثة التي نّوهت  أّن االستعمال السابق غلط أصال
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ه
ّ
ملاذا ال نكتبها  ،إذا كان املراد تسهيل األمور  ،وسؤالي هنا أن

"موطًن" دون األلف، على غرار ما نفعل حين نقول "موطٌن" 

و"موطٍن"؟ أوليس "إصالح" األمور فرصة للتطوير والتغيير 

 والتبسيط؟

ه يجب أن ال نقول 
ّ
القاعدة الحديثة عينها تقول لنا إن

ين متجاورتين غير مستساغ )للنظر(. أي "رداًءا" ألّن وجود األلف

يجب أن نقول "رداًء". إذا قبلنا ذلك هنا فما الذي يمنع من 

 القول "موطًن" كما أسلفنا؟

الطريف في األمر أّن بعض هؤالء املجّددين يتمّسك 

بقاعدته الجديدة بتعّصب شديد غير قابل للنقاش، وبذلك 

 يصبح هو التجديد الستمرار التزّمت.

ني كنت أقرأ كتاًبا فيه  د كتابة هذا النّص صدف بع
ّ
أن

ين والباحثين الضالعين من اللغة أبحاث لعدد من األكاديميّ 

ا في استعمال التنوين 
ً
العربّية واآلداب والتاريخ. فوجدت اختالف

بين الكّتاب. ووجدت كاتًبا واحًدا يستعمل عبارة "من طريق" 

 
ً

ذا"( وهو التعبير : "حصلت على كذا من طريق ك)حين يقول مثال

هم استعملوا "عن طريق"، وهو غلط 
ّ
الصحيح، بينما اآلخرون كل

األدب العربّي في شائع على ما أظّن. لكّن إحدى املتخّصصات 

 ،خّبرتني أّن لديها مراجع تجيز استعمال "عن طريق". طبًعا

بالنتيجة يمكن استعمال حرف الجّر املناسب للمعنى الدقيق 

أّن حروف الجّر هي من أهّم األدوات التي املطلوب. وفي رأيي 

 تحّدد املعنى، وهي من أصعب ما نجيد استخدامه. 
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وأحياًنا تكون اللغة الفصحى سهلة ومفهومة لدى العاّمة 

التي قد تستخدم كلمات فصيحة في سياق حديثها، مثل كلمة 

ة دون "طبًعا". ولكّن بعض املجّددين يقحمون الكلمات العاّميّ 

"، ال أرى داعًيا مبّررات كا ك  ب 
 
 حين نريد أن نقول "ش

ً
فية. مثال

ك" ملجّرد ادّ  ب   عاء الحداثة أو الجرأة.الستعمال "شر 

ة" في سياق سردي طبًعا أستعمل أحياًنا عبارات "عاّميّ 

ة في النّص، ال بدعوى اعتماد هذه الفصيح، وذلك ألسباب فّنيّ 

خلت قواميس الكلمات بالفصحى. كما أّن هناك كلمات عاّمّية د

". أنا لست ضّد ذلك، إن تّم وفق  ك 
ّ
الفصحى مثل "دّك" و"دك

 ّية".شروط "صّح 

أعلم تماًما أّن استعمال "الشّدة" في التشكيل أمر ضرورّي 

لسّن قاعدة هنا وأساس. الشّدة هي بمثابة حرف ثان، وال حاجة 

 . جديدة

 ،يدعو بعضهم لتشكيل الكلمات بشكل كامل. لكّن هذا

ما يجب استعمال الحكمة، وتشكيل مر غير ضرورّي أ ،برأيي
ّ
، وإن

لة 
ّ
ا عند قراءتها غير مشك

ً
بعض الكلمات التي قد تسبب لغط

 
 
 لو حذفنا الشّدة عن كلمة "مشك

ً
لة"، ألمكن قراءتها )مثال

شِكلة"(. أي التشكيل ضرورّي للتوضيح في حاالت معّينة.  "م 

، كلمة "عامّ 
ً

ّية" فيها وتبقى حاالت بحاجة للبحث. مثال

شّدتان متتابعتان. هل من األفضل في هذه الحال أن نستخدم 

واحدة فقط؟ وأّي واحدة نحذف؟ أنا أفّضل إبقاء الشّدة على 

 الياء فقط.
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رافق الثورة الصناعّية استنباط كلمات جديدة، وهذا 

واضح فيما يسّمى "أسماء اآللة" مثل "غّسالة" و"سّيارة". وهي 

ها من أجمل االشتقاقات.اشتقاقات قديمة جديد
ّ
 ة ولعل

الرغم من استعمال "آلة تصوير"، لكّن "كاميرا" وعلى 

مستساغة، ودخلت العربّية دون استئذان. وكذلك طغت 

عن "الحاسوب"،  ااستعماالت أخرى مثل "كومبيوتر" عوضً 

. وعلى الرغم من وجود عن البريد اإللكترونّي  او"إيميل" عوضً 

 الكلمات العربّية املقاب
ّ

أّن  لة، وإمكانّية االشتقاقات الجديدة، إال

 عاملّية بعض الكلمات هي السائدة.

تجري العادة في الغرب أّن املعاجم اإلنكليزّية يتّم اإلضافة  

إليها كّل سنة حّتى تكون مرادفة للتطّورات في االستعمال. لكّن 

املعاجم العربّية ال زالت تعاني من جمود كبير، ورّبما استطاعت 

إلنترنت" )الشبكة العنكبوتّية( حّل بعض هذه املشاكل. لكن "ا

رة عن الركب. كما أّن هناك مشكلة 
ّ
تبقى املعاجم الرسمّية متأخ

أخرى وهي أّن املعاجم العربّية في معظمها ال زالت تستخدم 

الكلمة إلى جذرها، وال يمكنك مباشرة إيجاد معاني  طريقة ردّ 

ه آن األ 
ّ
ر لنا معجم عربّي ال بعض الكلمات. أعتقد أن

ّ
وان ليتوف

نحتاج فيه إلى التصريف من أجل إيجاد كلمة، وال إلى عبارة 

 "أنظر كذا" إذا بحثنا عن كلمة عند حرفها املناسب، ولكّن 

 املعجم ارتأى أن يعطي اإلجابة أمام تصريٍف آخر للكلمة. 

ه يوجد معجم على هذا الشكل. والواقع هناك 
ّ
قيل لي إن

لكّن تبويبها وطريقة الشرح فيها ال تبدو لي عصرّية. مراجع كثيرة، 

ا أعاني من صعوبة كبيرة في الحصول على ما أريد  وأنا شخصيًّ
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رة لدي. وأعترف أّنها قليلة، ورّبما 
ّ
من مراجع اللغة العربّية املتوف

كان أحد األسباب عدم تمّرس ي في هذا املجال. لكن أال يجب أن 

 ّل الناس الذين ينطقون بها؟تكون مراجع اللغة سهلة على ك 

-خّبرتني أستاذة مختّصة أّنها تعتمد على قاموس عربّي 

د من صواب املعنى 
ّ
فه وحّرره غربّيان، فتقوم بالتأك

ّ
إنكليزّي أل

املراد من املرادفات اإلنكليزّية. وهو على حّد قولها من  العربّي 

رادف، امل أفضل املراجع لديها )ليس فقط ملعرفة املعنى اإلنكليزّي 

بل ملعرفة كيف تستعمل التراكيب واملصطلحات العربّية. أي أّنها 

بصورة غير مباشرة من طريق املدلوالت  تصل إلى مرادها العربّي 

 عربّي -اإلنكليزّية(. أنا أفّضل طبًعا أن يكون هناك معجم عربّي 

ني بسهولة ليس فقط 
ّ
متطّور تضعه مؤّسسة عربّية بحيث يدل

املصطلحات والتراكيب على كذلك  بلعلى معاني الكلمات، 

 بمختلف استعماالتها ومدلوالتها.

حين كنت يافًعا، كان يرد في الترجمات عن الغرب أسماء 

مثل "إليصابات". وهذه محاولة لتعريب اسم "إليزابيث". وهذا 

شابه  قّمة املبالغة برأيي. طبًعا لم نعد نجد هذا االسم، أو ما

حاضر. اسم العلم يجب أن يأتي كما هذه "الغالظة"، في وقتنا ال

هو. أما في الحاالت األخرى، وفي حال ضرورة التعريب، يجب 

العمل على االشتقاق بحكمة وفّن وذوق. ويجب التبسيط ما 

وتهذيبه إن لزم األمر. املهّم  ،واالعتماد على ما صار دارًجا ،أمكن

عطى هذه اللغة الفاتنة حّقها من القدر والحّب والجم
 
ال. أن ت

ا أن تتماش ى مع العصر، وتستفيد من تجارب اللغات  واملهّم جدًّ

 وفي الوقت عينه ،للثقافة العربّية األخرى لتكون مرآة أمينة
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ما كانت املصطلحات 
ّ
وسيلة للتواصل مع الثقافة العاملّية. كل

ما استطاعت الترجمة أن تنقل املعاني 
ّ
متماهية مع العصر، كل

لك، أن تستطيع الشعوب استيعاب بصورة أّدق. واألهّم من ذ

 التطّور العالمّي.
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 "واو"
 

 

كانت تلك سنتي األولى كتلميذ للعلوم في الجامعة األميركّية في 

في برنامج  ،بيروت. وكانت من ضمن املواّد املفروضة علينا

 ".201ماّدة اللغة اإلنكليزّية املسّماة "إنكليش  ،الفصل األّول 

ّدة، وكانت مواضيع اإلنشاء التي كنت بارًعا في تلك املا 

أكتب تنال إعجاب املدّرسة الشابة رائعة الجمال. وذات يوم 

أكالت بمديحها على أعمالي أمام التالميذ، لكّنها أضافت: "رغيد، 

 ‘".و‘يجب أن ال تبدأ الجملة بـ

 أجبتها: "لكّن إرنست همينغواي يفعل ذلك." 

م واضح: "ولكّنك لست همينغوا 
ّ
ي، بحّق قالت بتهك

 السماء!"
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 بينٌ خواطر

ٌالشعٌرٌوالنثٌر
 

 

يسألني البعض كيف أقّيم ما هو الصالح من الشعر الحديث، 

وما هي املقاييس واملعايير التي أستخدمها، خصوًصا من موقع 

 املسؤولّية كمحّرر وناشر.

ني ال أملك إجابة "علمّية" عن هذا 
ّ
وأقول مباشرة إن

ض النقاط التي قد توّضح كيف السؤال. ولكّنني أّود عرض بع

ه ال توجد حّتى اآلن 
ّ
أتعامل مع هذه املسألة، خصوًصا أن

مقاييس واضحة كما هي حال األوزان والقافية في الشعر 

 التقليدّي.

أنا لست متمّرًسا على اإلطالق في األوزان الشعرّية، لكّنني 

أعتبر من يستطيع توظيفها في خدمة األفكار واملوسيقا 

ه أنتج الداخليّ 
ّ
ة، وال يعتبرها غاية بحّد ذاتها ملجّرد القول إن

ا ذلك الذي يجّند الوزن ، أعتبره أجمل الشعراء. أمّ اشعرً 

 الكالم وحشو املفردات ليكتب عشرات والقافي
ّ
ة في سبيل صف

األبيات دون أن  يكون ملعظمها قيمة جمالّية أو فكرّية، فال 

 
ّ
ر بعباءة الصنعة الشعرّية يمكنني اعتباره شاعًرا ملجّرد أن  تست

الذي هو أساس املوسيقا  اآللّية املتجّردة عن الحّس الفّنيّ 

مّيز الشعر عن السفسطة. بعبارة بسيطة: 
 
الداخلّية التي ت
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ليست عظمة الشعر الكالسيكّي باألوزان والقافّية فقط، بل إّن 

األوزان والقافية يجب أن  تأتي في آخر املراتب برأيي، وهي ما 

ر في خدمة اإليقاعسي  
ّ
 واملوسيقا. خ

وأعرف بعض األشخاص الذين ال يجيدون الوزن الشعرّي 

ون إلى أ، ولكن  لديهم مقدرة جّيدة على الكتابة، يلجاتماًم 

، ويدخلون في إطارها استخدام قصائد من الشعر الكالسيكّي 

دون  الشعر الكالسيكّي بكلماتهم هم لتأتي موزونة. هذا هوس 

ة، ألّن بإمكان الكاتب أن  يلجأ إلى الشعر الحّر أو مبّررات أدبيّ 

النثر، عوًضا عن توظيف مهارة غيره )عادة كبار الشعراء( في 

 خدمته الخاّصة. 

أّما الذي يبّرر عجزه عن توظيف الوزن الشعرّي في خدمة 

ه يريد التحّرر من القيود التي تكّبل عملّية 
ّ
قصائده، على أن

ير مقبول، ألّن هناك من الشعراء اإلبداع، فأعتبر تبريره غ

ه التقليديّ 
ّ
ين من قّدم أعظم الشعر دون أن  تكّبله القيود، ألن

سّيد في تسخيرها ملصلحته. املسألة مسألة موهبة. وال حاجة 

لتبرير عجزنا عن كتابة الشعر املوزون، ألّن الشعر الحّر يمكن 

 أن  يكون عظيًما أيًضا.  

منها اليوم هي أّن هناك انفالًتا  بيد أّن املشكلة التي نعاني

 كبيرين في الكتابة بحّجة التحّرر من القيود. الذي ال 
ً

وابتذاال

ن من كتابة الشعر بإمكانه كتابة النثر إن كانت لديه 
ّ
يتمك

ه أفضل من 
ّ
املقدرة. النثر الجّيد يمكن أن  يبّز الشعر، وال شّك أن

الشعرّية ال يعني  الشعر الرديء. والتحّرر من القيود التقليدّية

 كتابة أّي ش يء يخطر على البال ونسّميه شعًرا.
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كما أّن السؤال الذي يمكن طرحه هو كيف نمّيز النثر 

الجّيد عن النثر الرديء. من حيث املبدأ، أّي معايير نستخدمها، 

ق بالبالغة واللغة 
ّ
لن تتضّمن الوزن والقافية، بل ستتعل

ها يمكن توظيفها في تقييم الشعر والتراكيب واألفكار. املعايير عين

الذي يتمّيز بالوزن والقافية وهما ما يعطيانه شكله  الكالسيكّي 

األساس. طبًعا هناك املضمون الذي يمّيز، ضمن أشياء أخرى، 

كّل حقبة زمنّية. لكن  مهما كان املضمون، بإمكاننا دائًما تقييم 

ى املضمون الناحية األدبّية للعمل بغّض النظر عن موافقتنا عل

 أم ال.

ني في بعض الحاالت قرأت 
ّ
وسأكون قاسًيا هنا فأقول إن

جميلة الشكل واملظهر، مليئة بالطيبة وحسن النّية، ا كتبً 

، ولكّن نصوصها ال ترقى إلى نصوص كتبها تالميذ مفعمة بالحّب 

مدرسة ابتدائّية، مع أّنها كتبت من قبل بالغين راشدين، 

ع بمكانة مرموقة يتمتّ ، وبعضهم مختّص باألدب العربّي بعضهم 

على أكثر من صعيد. في هذه الحاالت ال يصعب أبًدا تمييز 

هشاشة هذه الكتابات، ألّنها لم تصل ملستوى أّي معيار أو 

أّن تهافتها واضح، على الرغم من عدم  . أيمقياس فكرّي أو أدبّي 

وجود من يصّرح بذلك في وجه هؤالء الكّتاب، بل على العكس، 

ما يجري االحتفاء بأعمالهم ومديحهم. هذه ظاهرة ال أستطيع ربّ 

تفسيرها، وهي قطًعا ليست نتيجة للعوامل الذاتّية التي أذكرها 

ا ال أوافق على من يبّرر أعمال هؤالء الناس  فيما يلي. وأنا شخصيًّ

 بحّجة أّنهم "أحرار، وكلٌّ مسؤول عّما يقول أو يفعل". 



وألوان   29  
ٌ
   خطوط

 

مل الذاتّية أكثر من خضوعها األمور األدبّية تخضع للعوا

للعوامل املوضوعّية. أي  أّن الذوق والتلّقي الخاّص يلعبان دوًرا 

في التقييم. ولكن  ليس كّل من يقوم بالتقييم لديه املقدرة  اكبيرً 

على تمييز الغالي من الرخيص. التقييم الجّيد، حّتى لو كان 

ا على ممارسة ًرا بعوامل ذاتّية، يكون مبنيًّ
ّ
ذكّية في اكتناه  متأث

جوهر األمور، وخبرة ببعض املعايير واملقاييس غير املكتوبة، 

ى به من يقوم 
ّ
ما مجبولة بالذكاء األدبّي والعاطفّي الذي يتحل

ّ
وإن

 بالتقييم.

العوامل التي أتفّحصها أثناء مراجعاتي األدبّية  من أهّم 

 للتمييز بين الشعر والنثر: تقطيع السطور، وكون كّل سطر قد

حمل معه ما يكفي من السالسة واملوسيقا الداخلّية واألفكار ما 

يبّرر هذا التقطيع. أي  أن  يكون كّل سطر بحّد ذاته نغمة متمّيزة 

ل جزًءا من مقطع، وبالتالي القصيدة 
ّ
تخدم ذاتها، وكذلك تشك

ها بما يخدم تماسك النّص 
ّ
، وإيصال الفكرة والعواطف كما كل

 مفونّية.تصلنا حين نستمع إلى سي

من أجمل ما يمّر علّي من مراجعات هو حين تأتيني 

نصوص من أشخاص غير متمرسين بالوزن الشعرّي، لكّن 

أعمالهم على غاية في الرقّي األدبّي. بعض نصوصهم النثرّية تكون 

ع النّص 
ّ
ني بسهولة أقط

ّ
، في مفعمة باملوسيقا الداخلّية لدرجة أن

ون عناء إلى قصيدة شعر مواضع مناسبة، إلى سطور فيتحّول د

حديث. وبعض نصوصهم األخرى، رغم بالغتها وسالستها، ال 

 أن  تبقى نثًرا، ألّن في بقائها هذا تحّقق أصالتها، وال 
ّ
تصلح إال

 تفقد من رونقها أو تماسكها.
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هؤالء تكون أعمالهم باألصل على مستوى يجعلها فوق 

ًرا تصبح قضّية النثر والشعر. أي  أّن قضّية كونها نثًرا أم شع

تفصيلّية ثانوّية بالنسبة لقيمة العمل. ولعّل محّمد املاغوط من 

ل ذلك.
ّ
 أروع من يمث

ني ال زلت 
ّ
فهم على غير ما أقصد، أن

 
وهنا أوّضح، حّتى ال أ

ا( والنثر نثر، ويج ب أن  ال أؤمن أّن الشعر شعر )حّتى لو كان حرًّ

  نوّحدهما بحّجة الحداثة.
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ٌالتعمشقٌعلىٌ

 افٌالعظماءأكت
 

 

أنا عضو في مركز كّتاب الوالية عندنا، وتصلني منهم معلومات 

 حول مختلف النشاطات.  بشكل مستمّر 

منذ سنوات، وقبل نشر مجموعتي الشعرّية األولى باللغتين 

اإلنكليزّية والعربّية، كنت حريًصا على أن  تتّم مراجعتها من قبل 

كز الكّتاب للمشاركة شعراء مختّصين. وحين تلّقيت دعوة من مر 

في دورة لتقييم األعمال الشعرّية، وجدتها فرصة عظيمة لكسب 

 الرأي والخبرة حول هذا املوضوع. 

الذي يدير الدورة هو واحد من شعراء أستراليا البارزين. 

دفعت الرسم املطلوب، وأرسلت لهم، قبل شهرين من اليوم 

ص ى املقبول. وهو الحّد األق ،املحّدد، عشر قصائد من أعمالي

القصائد تذهب إلى الشاعر فيدرسها، ثم يلتقي مع من تقّدم بها 

 للمناقشة.

 ذهبت في الوقت املحّدد املخّصص لي، والتقيت بالشاعر.

كانت بين يديه نسخة مطبوعة عن قصائدي، وانتبهت أّن 

عليها بالحبر األحمر ثالث مالحظات فقط، أطولها ثالث كلمات. 

ها كّل من تناقشنا في بعض القص ر  ب  ائد، ووصلنا إلى واحدة اعت 

عمل قّدمته إلى حينه. لكّن صاحبنا قال لي إّنها  قرأها أّنها أهّم 
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مّية، إلى اإلهداء الذي 
ّ
أقّل القصائد جودة، وأشار، بطريقة تهك

 وضعته بعد العنوان. 

القصائد التي  العنوان كان شبيًها بعنوان واحدة من أهّم 

لواحد من أهّم الشعراء. وأنا أردت أن   ّي عرفها األدب اإلنكليز 

أكون أميًنا، وأن  أبدي احترامي ومحّبتي لهذا الشاعر، الذي ال 

د على مصدر العنوان.
ّ
 أرقى إلى مستواه الشعرّي طبًعا، بأن  أؤك

ني على استعداد لحذف هذا اإلهداء  
ّ
سارعت إلى القول إن

"إذا كان األمر  إذا كان هو سبب املشكلة. عندها قال لي الشاعر:

 كذلك، فهذه أفضل قصائدك، وهي رائعة حتًما."

ه مهما كانت النّية، هذا  
ّ
تعّجبت كثيًرا، ولكن من الواضح أن

اإلهداء، بهذه الطريقة، وفي هذا املوقع، لم يكن مناسًبا من 

ه كان 
ّ
وجهة نظر "أنكلوسكسونّية". بيد أّن عجبي كان بسبب أن

إلى مشكلة اإلهداء دون أن  يعتبر يمكن للشاعر أن  يلفت نظري 

 ئة بسسببه، ثم تصبح القصيدة جّيدة بدونه.القصيدة سيّ 

دفعني هذا للتأّمل في البون الشاسع بين التفكير الغربّي  

والشرقّي، بشكل عاّم طبًعا. ففي الوسط الثقافّي الغربّي هناك 

لنفس بأكثر مّما هي عليه، وتجّنب ميل للتواضع وعدم إبراز ا

للمبالغات. لذلك اعتبر هذا الشاعر أّن محاولتي قد تكون  ركبي

ف، أو أّنها مبالغة ال مبّرر لها. مع العلم أّن األمر لم 
ّ
بهدف التزل

يكن كذلك مطلًقا، وال يرد هذا في أعمالي عادة سوى عند 

 عن 
ّ
ني أشذ

ّ
د من أن

ّ
الضرورة امللّحة. ولكن  كيف له التأك

ن يكتب يستعمل هذه األساليب القاعدة، وهو يرى العشرات ممّ 

 الرخيصة بغية إبراز النفس على حساب العظماء؟
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ً

دفعتني هذه الحادثة لزيادة تمّعني في أساليب الناس. مثال

يميل البعض، خصوًصا كما يكثر على صفحات فيسبوك، إلى 

مثل الصور أو األغاني إلى  إهداء كالمهم، أو أعمالهم، أو موادّ 

يرون إليهم بـ"صديقي العزيز"، ملجّرد مشهورين، وأحياًنا يش

قاء مّرة واحدة، أو حضور ندوة الصداقة على فيسبوك، أو الل

 حفلة يتواجدون فيها، ويلتقطون معهم صوًرا تذكارّيةأو 

تبدأ وتنتهي بمجّرد  ، بينما هييستعملونها كتأكيد على العالقة

 
ّ
ن علم أّن أّي مشهور قد ال يمانع منا يالتقاط الصورة. وكل

التقاط الصور مع "املعجبين"، من باب اللياقة واملصلحة، رغم 

ه ال يعرف من هم، ولن تكون له معهم أّي صلة.
ّ
 أن

 "شويعر" 
ً

األخطر من هذا بعض من يراسل املشاهير، مثال

ة من تأليفه كإهداء إلى شاعر مشهور، يرسل مجموعة شعريّ 

ه ليس
ّ
استحساًنا  وحين يأتيه الرّد اللبق، والذي من الواضح أن

ٌص 
ّ
ألّن من غير املألوف أن يرّد  ،من املعضلة للعمل، بل تخل

 لم يطلب 
ً

، وهو أصال
ً

عليه أّن عمله ال يرقى إلى الشعر مثال

مجّرد حصوله على أّي رد من شاعر  النقد. لكّن صاحبنا يستغّل 

ه على عالقة وثيقة معه، ويّدعي 
ّ
كبير ليطّبل الدنيا على أن

 
ّ
ه يزك

ّ
 ي شعره.صداقته، وأن

ا للشخص  طبًعا هناك من يفعل ذلك ويكون صديًقا فعليًّ

أعاله، هل يليق  املعنّي، ولكن  حسب رّدة فعل الشاعر األستراليّ 

فها. بنا القيام بذلك؟ أعتقد أّن األمور مرهونة بأوقاتها وظرو 

تصل هذه األمور لدرجة املرض برأيي، وهي املهّم عدم االبتذال. 

 أصحاب الثقافة العربّية. واضحة لدى البعض من 
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ً

تذهلني وتضحكني تلك املنشورات التي تعود  ،مثال

للشخص نفسه/ها حين يذكر بين كّل جملة وأخرى أقوال 

رسوله الكريم، وفضائل دينه العظيم، ليدعم حّجته، أو يبّين 

ه وعقيدته على حّق في كّل ش يء على اإلطالق: سواء 
ّ
قأن

ّ
 فيما يتعل

لتهم الغابات، أو األمطار التي تطفئها، ثم تلك الحرائق التي تب

تغرق البالد والعباد. ثم في مناشير أخرى يكيل السّب والشتيمة 

على مؤمنين آخرين ملجّرد أّنهم من غير مذهب، أو ألّنهم 

ولكّنه يختلف معهم في الرأي،  ،يناضلون في حماية وطنهم

إلى  ل التحالف مع من يغزو بالده حّتى لو كان ال يمّت ويفضّ 

 الدين والخلق بصلة. 

ويتّم "التعمشق" ليس فقط على أكتاف العظماء، بل على 

 كما تتصّرف تلك املؤمنة 
ً

كّل ما يمكن التعمشق عليه. مثال

املتدّينة التي ال تفتأ تصّور نفسها في حركات استعراضّية فيها من 

الدالل والغنج ما يجلب األنظار ويستفّز الغرائز. وهذه الصبّية 

ي تشارك في ثورة بالدها، ولكن مع كّل منشور ال بّد أن  تبرز الت

قوامها وساقيها املكشوفتين في مقّدمة للحديث عن تلك الثورة 

 الرائعة.

ن املتصالح مع نفسه، الذي يقّدم ماّدة راقية، ليس 
ّ
املتمك

بحاجة للتعمشق على كتف أحد، وال على إبراز مفاتن الجسد 

 .للترويج لعمل فكرّي أدبّي 

 يستثنى من ذلك الترويج للدعارة طبًعا.
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 الكائناتٌاملجهرّية
 

 

، تّم تسجيلها في 19اليوم ذكرى أّول إصابة بفيروس كوفيد 

 .25/01/2020أستراليا يوم 

 
ً

 الخاّص، يتضّمن أقواال
ّ
  وجاء في تعليق إلذاعة البث

للبروفسور بول كيللي رئيس أطّباء أستراليا، في هذه املناسبة، أّن 

ن أهّم املشاكل التي واجهت الدولة هو نقل املعلومات بصورة م

ه 
ّ
دقيقة إلى الجاليات من خلفّيات ثقافّية ولغوّية متنّوعة. كما أن

تّم اكتشاف أغالط لغوّية أساس في البيانات الصحّية 

 الفيدرالّية، وتلك الصادرة عن الواليات.

سرعة ونّوه البروفسور كيللي أّن محاولة املوازنة بين ال

رت على تلّقي 
ّ
ة هي واحد من تلك العوامل التي أث

ّ
والدق

 املعلومات.

ويبدو أّن هذا ما دفع الحكومة الفدرالّية إلى تشكيل 

بالجاليات  صحّية استشارّية، تختّص  19مجموعة كوفيد 

 متنّوعة الثقافات واللغات.

وهذا ما يدفعني للتفكير في مزايا ما تحاول أن تقوم به 

 ن في الوقت عينه مساوئ الكلفة الباهظة التي تترتّب الدولة، ولك

 على تقويم األمور.

رني هذا بتجربة أسترالّية عانيت منها من سنين طويلة، 
ّ
ذك

ي 
ّ
دت لي أّنها مثال ملا يحدث مراًرا من عدم االكتراث الفعل

ّ
وأك
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 بعد أن تقع الواقعة. وبذلك تزداد الخسائر املعنوّية 
ّ
باألمور إال

 في كثير من واملادّية، 
ً

ويزيد العبء على دافعي الضرائب. مثال

األحيان ال تقوم السلطات املختّصة باتخاذ إجراءات ضرورّية 

 بعد وقوع حوادث مريعة. 
ّ
لسالمة املرور على بعض املفارق إال

هذا يعني أّن غياب الرؤية والتخطيط يجعل األمور متروكة 

 لـ"اإلثبات العملّي".

عملت في فترة من الفترات مع  أّما تجربتي فكانت حين

 عن عقود 
ً

إحدى مؤّسسات الحكومة الفدرالّية، وكنت مسؤوال

واملساعدة في رسم السياسة  ،املترجمين )من خارج املالك(

د من نوعّية العمل. جاءني املدير 
ّ
العاّمة للترجمة، وضمان التأك

فهم
ّ
 يوًما بوثيقة تّم ترجمتها من طريق أحد املترجمين الذين نكل

قها كنوع من مراقبة النوعّية.
ّ
 بهذه األعمال، وطلب مّني أن أدق

ا 
ً
الوثيقة كانت من حوالي ست صفحات، وجدت فيها أغالط

لغوّية وقواعدّية في كّل صفحة، وصل عددها في ثالث من 

الصفحات إلى أكثر من أربع في كّل صفحة. بعض االغالط كانت 

صعب معرفة كيف من النوع الذي يمكن أن يساء فهمه، ومن ال

  ،املعنى يمكن للمتلّقي أن يفهم
ّ
مين بلغة خصوًصا أّن املتكل

واحدة هم في الواقع من جاليات مختلفة. ومن هنا كنت أرى أّن 

لغة الترجمة في هذه الحال يجب أن تكون لغة بسيطة لكّنها 

سليمة. وبسيطة ال تعني االستهتار باملفردات والقواعد. وسليمة 

 األدبّية. ال تعني الفصاحة

ه لم يصّدق ما 
ّ
تفاجأ املدير بما سمع مّني، وأحسست أن

. ّيام وفي يده رّد من املترجم املعنيّ أرأى. شكرني وعاد إلّي بعد 
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عتبر من أهّم  في وأقدر املترجمين  وقال لي املدير إن هذا املترجم ي 

وتفاجأت  ،لقيت نظرة سريعةأ. طلب مّني أن أقرأ الرد. أستراليا

 لي اسم املترجم وتوقيعه في ذيل الصفحة.حين ظهر 

ما وّجه عبارة إلى 
ّ
لم ينف املترجم، أو يعترف باألغالط. وإن

ه 
ّ
ن ببراغماتّية تش ي بأن

ّ
مؤّسستنا فيها نوع من االستكبار املبط

: "إلى أّي مدى منيريد أن يقول لنا إنه عملّي وا
ً

 قعّي. قال مثال

 البالغة تريد مؤّسستكم أن تصل؟"

ي أّود أن أزّوده في اليوم التالي ببعض قلت للم
ّ
دير إن

املالحظات، وال يعنيني الرّد املباشر على هذا املترجم، ولكن ما 

يهّمني أن تكون املؤّسسة التي أخدم على علم ببعض الجوانب 

 الهاّمة.

التي العربّية في منزلي ذلك املساء فتحت كتب القواعد 

ت لى أستراليا، واعتمّد سبق البنتي إحضارها معها حين قدمنا إ

 
ّ
الئمة وصّورت الصفحات امل ،الثالث االبتدائي على كتاب الصف

غالط يجب أن ال يقع فيها تلميذ ألبّين للمدير أّن معظم األ 

 ابتدائي.

شرحت في رّدي أّن املسألة ليست مسألة كلمة شاردة هنا 

ة يجب أن 
ّ
وهناك، وليست مسألة حزلقة وبالغة، بل مسألة دق

سلوب العمل حّتى نتالفى الوقوع بما هو أسوأ، بما في ترافق أ

ذلك ترجمة كلمة قد تغّير املعنى وتؤّدي باملتلّقي إلى الوقوع في 

 مأزق سنكون مسؤولين عنه.

قت أيًضا أّن مؤّسستنا
ّ
 التي تصرف املاليين من ،وعل

يجب أن تحصل  ،ضرائب املواطنين على املنشورات والترجمات



وألوان   38  
ٌ
   خطوط

 

وذكرت  ن تحصل عليه من "بضاعة".على أفضل ما يمكن أ

ا أّن هّمي هو الوقاية ألّنها، كما يعلم الجميع، خير من  حرفيًّ

 العالج.

ي قمت بما يتوّجب 
ّ
شكرني املدير، وتركته مع شعوري بأن

 علّي.

لغي برنامج التدقيق )دون 
 
بعد شهر من هذه الحادثة، أ

ريخ تابدأناه بشكله الجّدي ألّول مّرة في استشارتي( الذي 

 املؤّسسة.

 
ّ
ة الرؤية أهّميّ  19م من محنة كوفيد هل يا ترى سنتعل

صغيرة، ألّن البالء  الواضحة، واالستعداد املسبق لكّل كبيرة أو

يمكن أن يأتي من أصغر الكائنات حولنا ... من كائنات ال نراها، 

 تماًما مثل تلك االغالط التي نقع فيها دون أن نشعر؟
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أنبياءٌالعصٌرالحديث

ام املحن، ينتهز بعضهم الفرصة في استغالل اآلخرين. كان عبد أي ّ
. ّالناصر يسم ّ هو ماار الحروب"يهم "تج االستغالل االقتصادي ّ

االستغالل العاطفّي هنفهمه عادة. لكّن
ّ
هو ما ال ندركه، مع أن

يهم "أنبياءهو األمّر واألدهى. وهو استغالل يمارسه من أسّم

الشهرة واملكانة والسيطرة واملنفعةالعصر الحديث". يبغون
ة. ومثلهم مثل سابقيهم، يعتمدون على أشباه الحقائقاملاد ّ ي ّ

الناس سماعه  واألكاذيب، وعلى قدرتهم الفائقة في نقل ما يحّب

ام الخوف والذعر ّ . أي

ث بعضهم عن وجود "طائفة" تحكم العالم ّ 
يتحد

ً 
مثال

ن من استغالله أكثر.
ّ
هموتريد تدميره لتتمك

ّ 
 أن والحقيقة

 بتصريحاتهم هذه هم من يخلقون طوائف من الناس عاجزة عن

 التفكير السليم. ينشرون الجهل ويساعدون الوباء عوًضا عن

مساعدة ضحاياه.

ل محور طروحاتهم.
ّ 
تشك ات املؤامرة والخيال العلمّي نظري ّ

يت في املّدة األخيرة كثيًرا من التسجيالت املتلفزة حول هذ
ّ 
اتلق

ها منتشرة بكثرة على فيسبوك(. بعض من أرسل لي هذهاألم
ّ 
ر )كل

املواد ّ
ّ
م. أرسلوها مع تأييدهمأصدقاء على درجة عالية من التعل

ما جاء فيها. هذا هو  أخطر وأشّد ما يدعو لألسف في هذهلكل ّ
ة.العملي ّ
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ٌثقافةٌالغيبّيات
 

 

ن يضحكني أولئك الذين يهرعون إلى التعليق على أفكار اآلخري

، حين يعيد 
ً

على أّنها نبوءات سابقة لعصرها. يحدث هذا، مثال

أحدهم نشر فكرة سبق له نشرها منذ سنوات عديدة، وتنطبق 

ا.   على األوضاع الحالّية، فتنهال عليه تعليقاٌت تكاد تجعله نبيًّ

ق  ،اتضح هذا في السنوات األخيرة
ّ
خصوًصا فيما يتعل

 
 
ك
 
ر فيها أشياء تنطبق على ببعض قصائد نزار قّباني، والتي ذ

 وضع العرب الحاضر.

هم( لم تتغّير، من حيث ئالواقع أّن مشاكل العرب )مساو 

املبدأ، منذ أّيام نزار وحّتى يومنا هذا. أي  أّن شاعرنا كان لديه 

من الفكر واملالحظة والشجاعة ما جعله يتصّدى لتلك القضايا 

 بشعره ومقاالته. 

لتفكير املوضوعّي بما عوًضا عن أن  ينشغل الناس با

وا يخدعون 
ّ
 االعتراف بنواقصهم وهزائمهم، ظل

ً
حولهم، مثال

أنفسهم بآمال ال تستند إلى واقعهم، وكانوا كما قال نزار في 

رائعته "هوامش على دفتر النكسة": "ونشحذ النصر على عدّونا 

... من عنده تعالى ..." هذه القصيدة تلخيص ثاقب لواقع الحال 

 زاد 1967نذ الذي كان م
، ولم يتغّير حّتى اليوم )بغض النظر إن 

 أو نقص(.
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ا بالغيب
ً
ولم يّدع النبّوة. نزار كان  ،نزار قّباني لم يكن عامل

ان 
ّ
ًرا واعًيا، ولم يكن مجّرد شاعٍر طّنان األوزان، أو رن

ّ
مفك

 التعابير. 

ق، تضمّحل 
ّ

عندما يكون اإلنسان "دسًما" بالذكاء الخال

 ت األنبياء.أمام عظمته صفا
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ٌ ٌوحمامةٌنسر 
 

 

يضحكني ويؤسفني أن  أرى البعض يستخدم األسد أو النسر أو 

ماشابه من الوحوش والجوارح والكواسر كشعارات لنمط 

تفكيرهم، بما في ذلك استخدامها صوًرا لصفحاتهم على 

فيسبوك، وكأّن مجّرد استخدام هذه الشعارات يرفع من 

ه يظهرهم بصورة
ّ
قوّية أمام الناظرين. أو كأّن  منزلتهم، أو أن

هم طبًعا أّن 
 
القّوة هي بالجسارة والوحشّية وإبادة اآلخرين. وأف

البعض يّتخذ هذه الشعارات كرمز للفخر واالعتزاز. أحترم 

الخيار الشخص ّي، وإن كان خياري أن ال أقبل بمضمونه في 

 سياق ما أتحّدث عنه هنا.

الدول، وهذا  هذه هي الشعارات التي اتخذها كثير من

تعبير واضح عن إسفاف الفكر، وعن ثقافة العنف، وسياسة 

 السيطرة التي يعتنقها البشر.

ل "التحليق" و"السمّو"، ولكّن ما 
ّ
قد أفهم أّن النسر يمث

يعتبره معظم الدول التي اتخذته شعاًرا لها هو جانب 

مجّرد وحشّية يستخدمها هذا  ،برأيي ،"الشجاعة"، التي هي

 ئن أجل بقاالطائر م
ً

ه. ملاذا لم يستخدموا "الحمامة" مثال

 باملقدار نفسه؟ 

الطائر يعمل وفق غريزة البقاء، وليس له دونها حول وال 

ر الذي 
ّ
قّوة. أّما اإلنسان، فمن املفروض أّن لديه العقل املفك
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نه من ترويض غرائزه، ومالحظة أّن بقاءه والحفاظ على م  ي  
ّ
ك

، ال الحروب. ولكن حّتى هيئة األمم كوكبنا يحتاج للفكر والعلم

املتحّدة هي مرآة للدول املنتصرة التي وصلت إلى السيطرة على 

مة الدولّية بعد حروب وحشّية دامية وصلت حّد 
ّ
هذه املنظ

استخدام القنابل النووّية، وإبادة مجتمعات بكاملها. طبًعا 

ا ما تستخدم األمم املّتحدة "حمامة السالم" شعاًرا لها، فهل هذ

لها حقيقة؟
ّ
 يمث

غالًبا ما تكون الشعارات مثل "الشجاعة" و"القّوة" وسيلة 

واستخدامها عبيًدا ألسياٍد ، عقائدّية لتعبئة الجماهير

 متعطشين للدماء، ونهب خيرات املجتمعات املقهورة.

نحن في القرن الواحد والعشرين. رّبما لن تتغّير حال 

ا باألفراد، خصوًصا من العالم من حيث املبدأ، ولكن أليس ح ريًّ

يعتبر نفسه مثّقًفا، أن يأخذ مبادرة تخليص ثقافته من رواسب 

التلّوث التي تركها فيه الجانب السفيه من "التراث"؟ أليس حّرًيا 

بكّل فرد أن يعمل دائًما على النقد الذاتّي وإعادة النظر في نمط 

 تفكيره، وتطوير مساره إن لزم األمر؟

ّين ليس بأمٍر ثانوّي، كما يخّيل للبعض اعتماد شعار مع

الذي قد يرى في كالمي تركيًزا على أمر ال يحتاج هذه "الجعجعة". 

أنا أرى أّن كّل ش يء يحتاج إلى صيانة. الفرد هو الخلّية األساس 

 حدة. التي تبنى عليها العائلة، فاملجتمع، فالدولة، فاألمم املتّ 

متانة تحتاجها البشرّية البناء يحتاج إلى أساس متين. وأهّم 

عامل في صيانة العقل )الفكر(  هي رجاحة العقل البشرّي. وأهّم 



وألوان   44  
ٌ
   خطوط

 

ا، وأهّم ما في املوضوعّية، في هذا  الفردّي هو إعماله موضوعيًّ

 السياق، هو عدم قبول املوروث دون مساءلة.
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سةٌمجتهدةإلىٌم در ّ

ا قم ً 
ري أسبوع

ّ
تحين تشرقين ليوم راحتك هذا الصباح، تذك

أزهار النور في أذهان تالمذتك، وابتسامات الحبور التي فيه برش ّ

يتها من وجوه من صادفوك،  والدفء الذي  نقلته ملن سمع
ّ 
تلق

لة تحت قدميك
ّ
 حديثك، وأوراق الخريف التي خشخشت مهل

ة إعجابك وحّبكالطرقات راميوأنت، في سعيك، تجتازين
ً
 نتك.احتضبالطبيعة والعمران، تحتضنين مدينة

ا
ً
ري املحظوظين الذين عرفوك، ومن يحترق شوق

ّ 
تذك

 ليكون بين خافقيك.

ة من هدايا الكون الفاخرة، واستريحي ك هدي ّ
ّ 
ري أن

ّ 
تذك

قريرة العين.
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ٌالخفّيٌٌالزّرٌ
 

 

مام وعينا شاشة أغير املرئي فتلتمع  ا ذلك الزّر حيانً أنضغط 

 يحّب عقلنا الباطن  حداث قريبة، لكّن أا حيانً أو  ،الذكريات

 الزيارات املتكرّ 
ّ
 .درة للتأكيد والتأك

 أقد نعتقد 
ّ
 ،احالم اليقظة نسيطر على املشهد تماًم أنا في ن

 أسهل فهم أل ا من لكّن 
ّ
ا الحابل حيانً أحالم املنام يختلط أه في ن

 أم أ ،فهل هذا نتيجة لفقد سيطرة الوعي .بالنابل
ّ
ة ه رغبة باطنيّ ن

 
ّ
 في حياتنا الواعية؟  ارهال نستطيع تغيي مورٍ أحة في تغيير مل

 
 
  .ةيجابيّ إحالم حين تكون أل تلك ا ّب ِح أ

ً
 تلك املرأة التي مثال

  ،دت ليتجّس 
ً

ها في نّ أمع العلم  ، من التهذيبوقد لبست خصاال

 .واقع الحياة شرسة متعبة

 ي في فرض قيمي؟م رغبة منّ أ ،ةيجابيّ إهل هذا 
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ٌسؤال
 

 

قّص تلك األغصان سألتني تلك التي تحّب حديقتي: "ملاذا ال ت

املتدلّية حّتى أماكن الجلوس، ناهيك عن تلك التي تمّسنا ونحن 

 نسير بقربها؟"

قلت لها: "يا صديقتي، أحّب لهذا الكون أن  يحتضنني، 

فتغمر جسدي  ،يتفاعل معي كامرأة ترخي علّي بشعرها الطويل

ة الوصال، لتستيقظ روحي في يقين صدرها الحنون."
ّ
 بلذ
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ٌوالوعيبينٌالغريزةٌ
 

 

املشاعر بدون ذكاء عاطفّي تبقى مجّرد غرائز. تصلح للجنس، 

وال تكفي للحّب األصيل. تصلح للخوف على الطفل، وال تكفي 

لرعايته. تصلح لتكديس الطعام في املعدة، وال تكفي لإلحساس 

بجوع اآلخرين. تعمل على تأجيج التنافس والحروب، وال تكفي 

ألنانّية الفردّية، وتسّيرها غريزة يغلب عليها ا إلحالل السالم.

 البقاء.

املشاعر تأكيد على أصلنا الحيوانّي. الذكاء العاطفّي يرّجح 

 كّفة الوعي اإلنسانّي فينا. 
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ٌالعقلٌوالجسد
 

 

من املراهقة والحّب والبعاد والحّب  ابعد أكثر من خمسين عاًم 

ال والزواج والطالق والحّب والزواج والسفر واالستقرار ثم ترح

ه
ّ
يجب، بنظري، أن  ال  وإقامة ... أحّب أن  أقول ألحفادي إن

 يتو 
ّ
 ف الزواج عند كونه مؤّسسة ناجحة، وهذا ال شّك أهّم ق

شروط وجوده العملّي، بل أن  يكون الحّب املتبادل روح هذه 

املؤّسسة حّتى يتمّيز الشريكان باحتفائهما الدائم بأعّز وأجمل ما 

 . يملكان: عقليهما وجسديهما

العقل جسد والجسد عقل. هذه الثنائّية في ظاهرها هي في 

 باطنها التكامل في الكّل اإلنساني. وقد أفلح من تكامل.
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ٌيوم
 

 

ما تنّفس تفوح عليه ذكريات عطرك
ّ
 .كل

ما فتح عينيه يلوح له شكلك
ّ
 .كل

ما تعّرى ينبض في عروقه جسدك
ّ
 .كل

ما استحّم يجفف بمنشفته جسمك
ّ
 .كل

 .فيزيد األناقة ألجلك يرتدي ثيابه

 .ويشرب قهوته فيذوق طعمك

ما تناول لقمة من إفطاره اشتهى لك املذاق
ّ
ويغّص ، كل

 من شال تركتيه
ّ
 .حين يرى كرسّيك الخاوي إال

ت صحون ، برد اآلن فنجان القهوة الثاني الذي أعّده
ّ
وظل

 .تحمل اسمك فارغة

كّرر حين يت، ينهض ... واآلن ستبقين في باله حّتى الغداء

 .املشهد ويزيد الغليان

ينظر في األفق حيث غاب ، والشمس تغيب ،عند العشاء

 .ويعود ألرق الليل ومداعبة وحدته القاتلة. الحبيب

ذ باستقبال غد جديد.
ّ
 لكّنه يستل
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ٌدعابةٌصباحّية
 "ماسنجر"برعاية 

 

 

 صباح الخير ♀
 

 در نور ص  صباح النور يا م   ♂
 

 ا اللقبهذ ستحّق أال  و لكن   ،اشكرً  ♀
 

رِت  ♂
ّ
حفاد أوالد و أمن  ،ةالذهبيّ  ا بأشّعتِك جّيًد  لو فك

 ألعلمت  ،وكتابات صدقاءأو 
ّ
 واهبة للحياة ك شمٌس ن

 

  حضرتك   ♀
ّ
 ةماكن الخفيّ أل ضواء على األ ط اتسل

 

بة جدًّ  ،اقارئة جدًّ  حضرتِك  ♂
ّ
 اومهذ
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وليلٌنهاٌر  
 

 

ي على وشك أن أصّدق أّن 
ّ
ما أحّس أن

ّ
الليل  يتشّبث النهار بي كل

ا ورائي عشرات املراسالت 
ً
ني سأغادر إلى النوم تارك

ّ
حّل، وأن

واملراجعات واملواعيد والتأّمالت والجلسات واملحادثات، وحّتى 

 الجلوس ساكًنا في الحديقة أتأّمل غيري من الكائنات.

ى بمالمحه 
ّ
يتشّبث النهار بي، لكّنه ما إن يرى القمر يتجل

ه يستعد 
ّ
للضياء في عتمة الليل القادم، يصيبه الفضّية معلًنا أن

ي عّني اعتقاًدا منه أّن وجودي على 
ّ
رة. يبدأ بالتخل هلع شديد وغي 

فراش ي أرحم له من أن يراني أتمّتع بجمال الليل في حضن 

 عشيقتي السماوّية املضيئة.

ني حين 
ّ
هذا النهار الذي يغيب مع حلول الليل ال يعلم أن

 ،أفتح نافذتي للنسيم العليل ،كّل ليلة ،أستلقي على فراش ي

أستنشقه بشغف ال يعلو عليه سوى شغفي بالنظر إلى قمري 

الساطعة عبر النافذة. ال يعلم أّن خلودي إلى الفراش ليس 

خلوًدا إلى النوم، بل هو يقظة من غرام آخر، تدوم مادام هذا 

 نظري. 
ّ
 القرص املتأللئ ضمن خط

مع املسار الذي  أعلم أّن الوقت سيأتي حين تميل عشيقتي

وتختفي عّني. أحياًنا أقفز من فراش ي وأقترب  ،حّدده الكون لها

 اللحاق بها، ومع آخر ملحة أقبض عليها 
ً

من النافذة محاوال
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بأجفاني، أضّمها بعينّي، وحين ألقي برأس ي على وسادة النوم 

 تهرب وتتركني ألحالمي.

ني مهما أحالم غريبة: فيها من النهار وفيها من الليل، لكنّ 

ا أّن القمر يصبح بدًرا في  عّددت النهارات والليالي، ما رأيت أبدًّ

 .منامي
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ٌشروق
 

 

 تشرق الشمس كّل صباح. اعتدنا على ذلك.

ولكن حين يغلب التفكير على االعتياد، يمكن أن نرى األمل  

يتجّدد كّل صباح، أّن يوًما جديًدا أضيف إلى حياة كّل واحد مّنا: 

ذي كتب له الوجود، وهي فرصة من باليين ذلك املحظوظ ال

 الفرص.

ة تتعّزز بما يمكن أن هذا أصل الحياة، لكّن قيمة الحيا 

نسان، ما يمكن أن يضيفه على نوعّية الحياة، له يقوم به اإل

ه.
ّ
 وملن حوله، وللبشرّية، للكائنات، وللكوكب األرض ّي كل

  
ّ
رنا بواجب الشكر املترت

ّ
ذك

 
ب تشرق الشمس كّل صباح. ت

ه لوال 
ّ
ر أن

ّ
علينا لنقّدر نعم الكون التي ال تحص ى، ورّبما لنتذك

 هذا الضياء ما كانت األرض وما كّنا.

ق  
ّ
أشرقت الشمس هذا الصباح. تأّملت  برهبة وشغف تأل

ذلك الضياء الذي نفذ من غيوم الخريف مع بداية نهاٍر بارد 

منعش. احتسيت فنجان قهوتي والطيور تشاركني جلستي بين 

نباتات وأشجار الحديقة. النحل بعيد على قمم النخيل التي برز 

منها عناقيد من الزهر. خيوط العنكبوت بدأت تلمع عندما 

ت عليها قطرات الندى. السحالي 
ّ
مّستها خيوط الشمس، وتجل

تنشط بحركات سريعة. طوابير النمل تبدو غير مكترثة بما يدور 

 فوقها.
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 لبّبغاء الذي ال يأتاني ذلك ا 
ّ

من يدي، فرمى  قبل الطعام إال

نفسه في حضني. نهضت ألحضر بذور "عّباد الشمس"، ومألت 

كّفي بكمّية منها. جلست ويدي والببغاء في حضني، فسارع 

اللتقاط البذور من كّفي املفتوح. وسرعان ما ارتمت شريكته في 

حضني، على الطرف املقابل. راقبت رأسيهما ينخفضان ويعلوان، 

بذور بمنقاريهما، "يفصفصانها" واحدة واحدة بإتقان يلتقطان ال

رائع. وبعد استخالص لّب، وطرح قشر كّل بذرة، ينظر واحدهما 

ه يطمئن قبل أن يعاود التقاط التالية. رأسان 
ّ
إلّي فيبدو أن

متقابالن، يعلوان ويهبطان، الواحد تلو اآلخر، ال يصطدمان، 

ورأيت حضني  رغم السرعة. شعرت بحنان كبير ... وإعجاب.

 املمتلئ بالقشور.

أشجار الحمضّيات حبلى برّيان الثمار. بعضها مّزقته  

مناقير الطيور. األزهار والورود تتبّرج باألبيض واألصفر والزهرّي 

والنصر هذا الخريف لألرجوانّي الذي فاق األلوان  .واألحمر

 انتشاًرا. رائحة الياسمين تغمر املكان. 

 ي كياني، وأمض ي ليومي الجديد.يشرق الحّب والثقة ف 
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ٌسيناريو
 

 

 ليلة غريبة بين النوم والصحو.

ما إن استسلمت  للنوم حّتى استيقظت  على أفكار تموج في  

ذهني لترتطم على شواطئ أحاسيس ي التي تلّقتها بأذرعة مفتوحة، 

 
 
 ر  وغ

 
ها عن املزيد، في عالم ضاعت  ت  ف ت 

 
منها ما استطاعت، وسأل

الزمان واملكان فلكأّن صالح عبد الحّي وقف يغّني فيه إحداثّيات 

 مع مادونا.

بدأت  بكتابة سيناريو لفيلم أردته أن يكون باألبيض  

واألسود. وما أن سردت على نفس ي بضع سطور حّتى غالبني 

ني اخترت املمثل  ،النوم
ّ
خرج الفيلم، وأن ني أنا أيًضا م 

ّ
فرأيت أن

ن لطيًفا في تعاطيه، لكّنه املصرّي أحمد مظهر لدور البطولة. كا

عنيد دقيق فيما يريد أن تكون عليه بطلة الفيلم التي ستشاركه 

 تفاصيل تلك القّصة الغرامّية العاصفة.

ني لست بشكل خاّص  
ّ
 أيقظني عناده الشديد، وانتبهت أن

ر كيف 
ّ
معجب كثيًرا بهذا الفّنان املشهور، ولكّنني بدأت أفك

، وهو صاحب املكانة العالية أرضيه )وأغيظه في الوقت عينه(

 لدى الجماهير. 

 صبّية أعرفها، 
 
غلبني النوم من جديد، ورأيت نفس ي أحّدث

هنا في سيدني، تصغر أحمد مظهر بأربعين عاًما، ولكّنها بارعة 

الجمال واألناقة والفطنة. وعرضت عليها الدخول في عالم 
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التمثيل، خصوًصا أّن بدايتها ستكون قوّية مع واحد من 

املشاهير، وطبًعا مع املخرج العظيم الذي "خرطه الخّراط وقلب 

 ومات".

استيقظت مجّدًدا على لوم النفس: كيف يساعدني 

ضميري على انتزاع هذه الفتاة الرائعة من محيطها الراقي، وأرميها 

في عالم محفوف باملخاطر سيغّير من مستقبلها. وما إن غلبني 

ت لي إ ،النوم من جديد
ّ
غراءات تقديم تحفة رائعة مثل حّتى تجل

هذه الصبّية التي تجمع بين الجمال والذكاء، وما سيجلبه ذلك 

 لي من مزيد الشهرة واملكاسب.

استيقظت من جديد بذعر شديد: متى كنت أبحث عن 

ني 
ّ
ر بتعديل السيناريو، خصوًصا أن

ّ
الشهرة واملال؟ وبدأت أفك

 من كتب القّصة. معلوم! محسوبكم "ب
ً

ه".أنا أصال
ّ
 تاع كل

ا؟ وحّتى اآلن ال  أنا من كتب القّصة؟ هل أنا مستيقظ حقًّ

ى لي الوحي من 
ّ
أعلم ما هي القّصة. رّبما إذا أعدت النوم يتجل

 جديد، وقد يكون من األفضل كتابة السيناريو وأنا نائم.

رت بعض تفاصيل  ،عندما فتحت عينّي في الصباح 
ّ
تذك

وتأتي طيلة الليل، أم بضع  تلك األحالم. هل كانت أحالًما تذهب

؟ هل كان العقل الباطن يثيرها لتخدم 
ً

دقائق نظّنها دهًرا طويال

 ؟ما أريد أن أكون فكرة واحدة: أن أكون 

رت جلسة )في  
ّ
ضحكت كثيًرا بيني وبين نفس ي، وتذك

ك متصالح 
ّ
الحقيقة، ال الحلم( سألتني فيها إحداهّن: "أعلم أن

لكن لو تيّسر لك تكرار مع نفسك، راٍض عّما أنت فيه، و 

 
ّ
 خاذها، وملاذا؟"نفسك، ما هي املهنة التي توّد ات
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أجبتها يومها: "أنا إنسان علمّي، ولي ميول أدبّية وفنّية،  

الكتابة كثيًرا، ولكن حّتى  وثقافتي العاّمة ال بأس بها، وأحّب 

ني قد أصلح ألكون 
ّ
اليوم لم أكتب وال رواية واحدة. لذلك أرى أن

خرًجا س ا."م   ينمائيًّ
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 كلمةٌواحدة
 

 

من أّول لقاء لهما استطاع أن يستشف فضائل هذه الصبّية 

 على جمالها الخارق، بل تعّداه ليسبغ 
ً

التي أضاف حديثها جماال

 عليها قدًرا بّيًنا من النضج والحكمة.

ر في حياته أبًدا بامرأة من عمر  
ّ
صعقته، وهو الذي لم يفك

 ضة ملشاعره العاطفّيةأو أصغر، أن تكون محرّ  أوالده

والجنسّية. بل كان بالتأكيد يختلف عن أقرانه من الرجال 

بشغفه بالنساء الناضجات فقط، وما كان ينظر للصبايا سوى 

بشعور من التقدير  بعاطفة أبوّية، وفي حال املستنيرات منهّن 

لن من مالمح املستقبل 
ّ
والتمّني لهّن بمزيد من النجاح ملا يمث

 اإلنسانّي.

ل  فيها كّل ما تتوق له نفسه من  
ّ
مث

 
لكّنها كانت فريدة. ت

األناقة في التفكير، وكيف أّن هذا لعب لعبة كبرى في تحويل 

 
ّ

تأتي فتنته من تكامل تاّم بين  ،قجمالها املخلوق إلى جمال خال

املاّدة والروح، جاء نتيجة ألسلوب هذه الصبّية في منهجّية 

 حياتها.

الطويلة، وتفكيره املستديم في مسألة  نعم! خبرته الحياتّية 

، وضعا بين يديه آلة الحدس السليم التي تعمل الوعي اإلنسانّي 

ه ال يعتمد على 
ّ
كساعة ال تخطئ مواعيدها. لكّن من مزاياه أن

ده له الطرف اآلخر.  اّسه وحدسه ما لم يأتيه دليل مادّي حو 
ّ
يؤك
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ر. ال بّد أن لذلك ما كان ليبوح بمكنوناته ملجّرد شعوره باآلخ

يسمع التأكيد من اآلخر. قد يكون هذا ما جعله يخسر كثيًرا من 

الفرص، ولكّنه مصّمم على منهجّيته خصوًصا في الوضع 

الحاضر الذي يواجه فيه ألّول مّرة هذا التحّدي االستثنائّي من 

ه قد يكون 
ّ
امرأة تصغره بعشرات السنين. وهو يعلم تماًما أن

ي االستحواذ على كنز من أجمل الكنوز التي واهًما، وأّن رغبته ف

ما تبادله االحترام 
ّ
اكتشفها هي كّل ما في األمر. وأّن هذه الصبّية إن

والتقدير، وتنظر إليه كصديق أو أب قدوة، ال أكثر وال أقّل. 

ه إن كان هناك من أمر، ال بّد أن تأتي املبادرة 
ّ
لذلك كان يرى أن

 منها.

بادل بالرسائل على مختلف األّيام تمض ي، ومع كّل ت 

أشكالها الهاتفّية واإللكترونّية، وكذلك األحاديث املباشرة، كان 

يشعر أّن هناك شيًئا غريًبا عجيًبا يزداد قّوة وجذًبا بين 

الطرفين. كان دائًما يقول لحاله إّن مشاعره حتًما من طرفه هو 

ر فقط، ولكن كان دائًما يحّس أّن مشاعر الطرف اآلخر تتطوّ 

 بداخله بتناغم كبير مع مشاعره.

شيطاًنا أو يؤمن بالشياطين، لكّنه لم يكن لم يكن يوًما  

ا أو يؤمن باملالئكة. ولهذا ما وجد مشكلة في أن يرمي بين 
ً
مالك

ما سنحت الفرصة من نبرة الطرف اآلخر، 
ّ
الحين واآلخر، وكل

عبارة تتحّرى موقف اآلخر وتشّجعه على إبداء رأي صريح في نوع 

 يوًما بعد يوم.
ً

 املشاعر التي تزداد اشتعاال

وجاء يوم أحّس فيه، واستنبط من عباراتها، أّنها كانت  

ظه تماثله في محاولة كشف األمور صراحة. قّرر أن يرمي بتحّف 
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وحرصه جانًبا، وبعد بضع تبادالت سألها عّما إذا كانت تستطيع 

ه ل
ّ
ه يتمّنى أن

ّ
 بأن

ً
م يكن يتجاوز تفسير ما يحدث، وأضاف لياقة

د من الحصول على جواب حاسم، قال: "معي 
ّ
الحدود. وحّتى يتأك

 ال تخش ي شيًئا."

 قالت: "اسمح لي أن أجيبك بكلمة واحدة." 

 قال: "تفّضلي." 

 قالت: "أحّبك!" 
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ٌالحّبٌفيٌزمنٌكورونا
 

 

عت له تملك. فتحت له كّل منافذها، وأشر  أعطته أغلى ما

 دروبها. أبوابها، ومّهدت لقدميه كّل 

 ومنحتها. ولم تترك مع أنفاسها اما تركت في حناي
ّ
ها زاوية إال

 وشاركتها. اآًه 
ّ
 وأطلقتها. ما خطرت على بالها فكرة إال

ّ
 إال

تفاجأت بنفسها. تصغره بسنوات كثيرة. عرفته على متن 

بعد دورانها ملّدة ثالثة أشهر  سفينة سياحّية عائدة إلى سيدني

 ت أّنها تعرفه منذ تكّونت في رحم الوجود.. لكّنها شعر حول العالم

دون قيود أو شروط.  من بدء الرحلة، تالقيا خالل أّيام

كّل منهما كان يريد أن دون حياء، كزوجين منذ عشرات السنين. 

يكون وحيًدا، منعتًقا من رواسب األّيام، لكّنه كان ضمًنا يبحث 

 عّما كان مفقوًدا لديه. 

، أمًّ جاءته 
ً
، زوجة

ً
، جّدة. وهاهي تعاصر أّيام كورونا، اصبّية

ر طاملا سمعت  افي خمسينّيات عمرها. لكّنها أيضً 
ّ
التقت بمفك

 عنه وقرأت له. 

رته م 
 
صنعا من الحّب معجزات جديدة. وقال وقمرتها، ،في ق

ه هو أيضً لها إّن كّل مرّ 
ّ
د لها أن

ّ
كان  اة كألف سنة مّما يعّدون. وأك

لها.في انتظارها. في انتظار القيم
ّ
 ة التي تمث

بان لقاءهما القادم على البّر بقلق شديد. 
ّ
ها هما يرت

 واآلن كورونا. وعالقاتهما، الظروف املحيطة بهما،
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ه في الحّب األصيل 
ّ
قالت له حين وّدعته: "أريدك  أن  تعلم أن

ك أغلى ما أملك في الوجود. لقد غّيرت 
ّ
ال قبلك وال بعدك، وأن

ك 
ّ
. وإذا مّت أنا قبل موعدنا اتحّبني أيضً حياتي في أّيام. أحّس أن

ني سعيدة جدًّ 
ّ
 . ال تحزن وال تيأس."االقادم، فاعلم أن

وهو على  موعدهما التالي، وصلها نبأ موته قبل ساعات من

 مكتبه منكّب على خلق قصيدة عصماء بعنواٍن حمل اسمها.
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2021ٌنارنجٌ
 
 

ألّول مّرة، سّرني مشاهدة أشجار النارنج حين زرت أثينا اليونانّية 

ير، أبو صفير( تزّين الشوارع والساحات. راقني منظر الثمار 
ّ
)زف

قة على األغصان، وأحسست ما يمكن أن يكون عليه األمر 
ّ
املعل

في موسم األزهار ذات الرائحة الفريدة التي أعتبرها األروع في 

 .الطبيعة، خصوًصا أّن لي معها عالقة تاريخّية

ولدت في بيت على الطراز العربّي في دمشق القديمة،  

وكانت فيه شجرة كّباد وشجرة نارنج. وجود هاتين الشجرتين هو 

نا نعلم كم يذكرهما نزار 
ّ
من عالمات هذه البيوت املمّيزة. وكل

قّباني، املولود في بيت دمشقّي في دمشق القديمة، في قصائده 

، وقصر الحمراء في أندلس التي تناولت البيت العربّي، ودمشق

 أسبانيا.

ا للعرف العاّم، النارنج الذي يطلق عليه باإلنكليزّية،  
ً
خالف

في إحدى تسمياته، "برتقال إشبيلية"، ال ترجع أصوله إلشبيليا 

إشبيليا ساعدت على رواجه في العالم  أو أسبانيا. ولكن رّبما أّن 

ندلس، من قاطبة بعد أن نقله إليها العرب، الذين حكموا األ 

دمشق. أّما األصول الحقيقّية فتعود إلى شرق الهيمااليا كما 

نستطيع  ،أثبتت الدراسات العلمّية املستفيضة. على األقّل 

وتّم تصديره  ،العرب نقلوه إلى دمشق حيث ازدهر االفتخار بأّن 

 إلى الغرب.
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هذه الشجرة عالمة بارزة في حديقة دارنا هنا في سيدني. 

ا كانت مرحلة كرمها. واليوم تتكّرم علينا  نستمتع بها كّل  يوم أيًّ

بالثمر الناضج. املحصول هذه السنة ال بأس به، فبعد ما أمعن 

الطيور وعوامل أخرى بالتمثيل في عدد كبير من الثمار، انتهينا 

 وأربعين حّبة. ةبواحد

جاء وقت تسليم الكنز إلى شريكة العمر. وليبدأ موسم  

جة و  ،والشراب ،املرمالد
ّ

تخزين عّينات من العصير في الثال

 الستخدامها في تحضير بعض األطعمة.

صحيح أّن الثمرة ال تؤكل مباشرة ملرارة طعمها البالغة،  

لكن ال ش يء يضيع من هذه الشجرة. وكما يعلم كثيرون، أزهار 

 لـ"ماء الزهر". هذه الشجرة هي املصدر الحقيقّي 
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ٌستةٌوماش يٌبالسبعة
 

 

قاطع الناظر 
 
مة أن ت

ّ
 السنة األولى ابتدائي، وتطلب إلى املعل

ّ
ة صف

 ملّدة ربع ساعة. تسمح للطالب شامّي 
ّ
 مغادرة الصف

، الذي سيبلغ السابعة بعد أسبوعين، يقف حين شامّي  

مة، ويتبع الناظرة التي تمسك يده. تأخذه خارج 
ّ
تناديه املعل

، وعبر ممّر في الطبقة األولى، إلى درج من الحجر األ 
ّ
سود، الصف

 إلى باّحة املدرسة حيث يقفان أخيًرا أمام غرفة الحضانة. 
ً

نزوال

األطفال في هذه الغرفة هم في سّن السادسة عموًما. وبعضهم 

، أو على األقل أهلهم أصدقاء من األصدقاء املقّربين إلى شامّي 

 أهله.

ه اآلن سيختار  قبل دخول الغرفة، تشرح الناظرة لشامّي  
ّ
أن

من يريد دعوتهم لحفل عيد ميالده. لم تكن  من بين األطفال

ر أبًدا بأّي  لشامّي 
ّ
أّي فكرة كيف سيقوم بهذه املهّمة. ولم يفك

 كأن يعطي الناظرة األسماء التي يريد. الذي 
ً

إجراء مناسب، مثال

 جاء صدمة قوّية بقي تأثيرها على شامّي 
ً

مدى الحياة.  حدث فعال

رها 
ّ
بوضوح من أّيام طفولته، وهو من األمور النادرة التي يتذك

ها من أهّم الحوادث التي ساهمت في تكوين شخصّيته 
ّ
بل لعل

بأّن رّدة فعله تجاه هذا  والقيم التي يحملها. واآلن يعتّز شامّي 

 األمر كانت كيف كانت، وهو في ذلك العمر الغّض.
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يدخالن الغرفة. مجموعة من حوالي دّزينة من األطفال  

ية اللون وسط الغرفة.  تجلس حول طاولة خشبّية،
ّ
بيضوّية، بن

مجموعتان أخريان من األطفال، أقّل عدًدا، جلست كّل واحدة 

مة تأمر 
ّ
حول طاولة مستديرة، في زاوية من زوايا الغرفة. املعل

األطفال بالوقوف تحّية للناظرة. "صباح الخير آنستي"، يرّدد 

 األطفال، ليس تماًما بصوت واحد.

إلى الجلوس من جديد، تحمل عندما يعود األطفال  

ثم تسأله بصوت ، وتضعه فوق الطاولة املركزّية، ّي الناظرة شام

 مرتفع أن يقوم باختيار من يريد دعوتهم إلى بيته. يصاب شامّي 

أن تنشّق األرض فتبتلعه  بهلع شديد، وحرج مديد. يتمّنى شامّي 

 من أولئك الذين لن يدعوهم. يعرف تماًما أّن هذا 
ً

خجال

الدعوة كان يجب أن تتّم بطريقة أخرى.  وب مغلوط، وأّن األسل

ا لذلك تماًما رغم صغر سّنه. يشعر بالعجز. يشير 
ً
كان مدرك

بيده إلى طفل ويلفظ اسمه، كما أتته أوامر الناظرة. يختار 

بعض األطفال متجّنًبا النظر في وجوه اآلخرين. يهرع للقفز من 

باء من عيون األطفال الطاولة، والركض نحو الباب. يريد االخت

 الذين جرح مشاعرهم.

حفل عيد ميالده السابع سيكون أّول وآخر حفل يقيمه له 

ر اآلن بالسبب، ال يجد الجواب. طبًعا الرقم 
ّ
والداه. عندما يفك

ا: سبعة أّيام الخلق، عجائب الدنيا السبع،  "سبعة" ممّيز تقليديًّ

فال فيه سبع سموات ... وهو أيًضا العمر الذي يبدأ األط

 الدراسة االبتدائّية.
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ر ذلك الحفل بمعظم 
ّ
تفاصيله، أكثر من أّي بهجة  يتذك

أخرى من أّيام طفولته. هذه الذكريات تأتيه واضحة كمشاهد 

من صور ساكنة، ال كتسجيالت فيديو متحّركة. هل هذا سبٌب 

في تفضيله، اآلن، تصوير اللقطات الساكنة عن تسجيالت 

 الفيديو؟

ك املشاهد امللّحة هو مديرة املدرسة تجلس في واحد من تل 

أثناء الحفل. املديرة  صدر غرفة االستقبال في منزل شامّي 

عانس، بدينة، وقصيرة القامة. مالمح وجهها حاّدة، بعينين 

اراتها السميكة. ولرّبما كانت اآلن في 
ّ
زرقاوين ثاقبتين، رغم نظ

لصارم ال زال أكثر حاالت مزاجها استرخاًء، بيد أّن مظهرها ا

يحافظ على كّل مقّوماته. حين يخاطبها الحضور، هي "وداد 

ه في 
ّ
خانم". حّتى حين يخاطبها أقرب األصدقاء إليها. مع العلم أن

ذلك الوقت كان الناس يتخاطبون بطريقة شبه رسمّية، 

و"ست" تسبق االسم املخاطب حّتى بين الصديقات. أّما حين 

 
 
خاط

 
ع املصطلح إلى مراتب أعلى! سلطتها املديرة وداد، يرتف ب  ت

 .، خصوًصا أّمهاتهّن تتجاوز تالميذاتها إلى أهلهّن 

  . ه مدّوٍ
ّ
صوت وداد خانم قوّي، ولكن ال يمكن وصفه على أن

وهو صوت ممّيز، ال يمكن خلطه مع أّي صوت آخر. أولئك 

الالتي يصلن إلى الحفل، وال يعلمن أّنها وصلت، يخفضن من 

صوتها، حّتى لو كّن في غرفة أخرى. كّل  سماعهّن د ملجرّ  أصواتهّن 

الحضور في خشوع من حضرتها. تحاول كّل أّم أن تسأل املديرة 

 ما حول تدبير شؤون األطفال، أو حّتى الحياة. قد تكون 
ً

سؤاال



وألوان   70  
ٌ
   خطوط

 

األجوبة معلومة للسائالت، لكّن املقصد منها إظهار املحّبة 

رة بينهّن 
ّ
 ليست هي وداد خانم؟: أو والوالء ألفضل العقول املتوف

ه كان غير وداد خانم ال تخيف شامّي  
ّ
يه. يبدو أن

ّ
، وال تسل

مكترث بتلك الضّجة حولها أو بها، مع أّن معظم تفاصيل ما 

يجري منها وبشأنها كانت تتسجّل راسخة في ذاكرته. كان يحتار 

دائًما في ضعف كّل الذين حوله، بما في ذلك والدته وعّماته، 

 م.تجاه وداد خان

لم يكن يعلم في ذلك الوقت إن كان صموده هذا نتيجة  

ه بسبب مكانة عائلته. عائلته من داعمي املدرسة 
ّ
لعزمه، أم أن

عضو في عّم والده الخاّصة التي كانت وداد خانم مديرتها. 

ا  مجلس إدارتها، والخازن، واملشرف املباشر على املدرسة. عمليًّ

ا كانت املدرسة هو رئيس وداد خانم، الذي ال رئيس 
ّ
غيره. ومل

مدرسة بنات بشكل رئيس، ما كان يسمح ألّي رجل أن تطأ قدمه 

أرض املدرسة وقت الدوام الرسمّي. االستثناء الوحيد كان الحاّج 

علّي، املشرف، الذي كان يمكن رؤيته في مكتب املديرة في كثير 

زب مزمن!  من أّيام األسبوع. الحاّج علّي أع 

حيدة لقبول الصبيان مع البنات، كانت االستثناءات الو  

 األّول 
ّ
صفوف الحضانة. واستثناءان، ال ثالث لهما، في الصف

وفاروق. فاروق ينتمي أيًضا إلى عائلة  االبتدائّي، أال وهما شامّي 

ثقيلة الوزن لها عالقة باملدرسة. الصبيان في الحضانة عادة 

 
ّ
 األّول.ينتقلون إلى مدرسة للصبيان حين يصلون إلى الصف

وداد خانم تستعرض حّبها ووالءها للعائالت املسؤولة عن  

ه ملن أسباب خبرتها، وبدواعي حكمتها، أّن 
ّ
دوام وظيفتها. وإن
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وفاروق، ال يستحّقان  شامّي  ،الصبّيين املهذبين الرقيقين

التعّرض لقسوة الصبيان بعد، وأّن بقاءهما سنة إضافّية في 

ا. سنة إضافّية مع "الجنس منفعتهمدرسة البنات يصّب في م

مات، هو ال شّك من 
ّ
اللطيف"، تحت رعايتها، وإشراف املعل

صالح الطفلين برأيها. ويبدو أّن عائلتي الطفلين لم يكن لديهما 

غضاضة في ذلك. ال أحد يعلم ما كان التفكير، أو حّتى الجرأة 

على التفكير، لدى العائالت األخرى مّمن كان لها ِصبيان لم تتلق 

 االلتفاتة نفسها.

تشغل املدرسة مبنى بيت دمشقّي تقليدّي الطراز العربّي، 

محاطة بقاعات وغرف تنتشر على  ،بباّحة رئيسة في الوسط

طابقين. وفي زاوية من زوايا الباّحة هناك ممّر يقود إلى باّحة 

أخرى متواضعة الحجم، فيها قاعة واحدة، ومدخل ثانوّي 

م الب
ّ
ضائع ودخول عّمال الصيانة، ودرج للمدرسة يستعمل لتسل

يقود إلى الطابق الثاني من جهِة مشغٍل للخياطة والتطريز، يعتبر 

عالمة املدرسة املمّيزة بما يخّرجه من شاّبات ضليعات من هذا 

 املجال.

تحت الدرج، في هذه الباّحة الصغيرة، يوجد مرحاض  

"عربّي" يمكن الوصول إليه بالصعود درجة واحدة. ليس 

مرحاض نوافذ. بابه الخشبّي سماوّي اللون، وله قسم زجاجّي لل

مصنفر، ومقفول دائًما. إن كان الزجاج يكشف لنا ضوء 

خِدمة الوحيدة للمرحاض في  ست 
 
املصباح، فهذا يعني أّن امل

داخله. وداد خانم هي الوحيدة التي تستعمل املرحاض، بأمر منها 

عادة حين يكون طبًعا. لديها مفتاحه، وتتجّنب استعماله 
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األطفال في الباّحة. هناك مرحاض آخر جانب مكتبها، ولكن 

ه يستعمل أحياًنا من قبل زّوار 
ّ
يمكن التخمين أّنها تتجّنبه ألن

املدرسة. وداد خانم معروفة بهوسها الشديد بالنظافة والترتيب، 

ق بالّصحة العاّمة.
ّ
 خصوًصا ما يتعل

اّحة الصغيرة حيث وفاروق نحو الب ذات يوم، اتجه شامّي  

لبّوابة الثانوّية خلف ا عادة في فسحة يمضيان استراحتهما

عن ضّجة بقّية التالميذ. ولكن كانت يومها  للمدرسة، بعيدة

مشغولة من قبل تالميذ آخرين. يقّرران الجلوس على العتبة 

العريضة أمام باب مرحاض وداد خانم. وبمجّرد أن يجلس 

دُّ للخلف فينفتح ويميل للخلف ليدعم ظه شامّي 
 
ره بالباب، يرت

ما هي بصدمة شديدة، حين الباب. يصاب بدهشة كبيرة، وربّ 

يلمح تلك الكتلة الضخمة من جانب فخذ وداد خانم العاري، 

ا، مع  وهي تجلس القرفصاء. ينهض كالبرق ويغلق الباب. سويًّ

فاروق املتفاجئ أيًضا، يهرعان إلى الباّحة الرئيسة. لم يسمعا من 

اد خانم، التي ال بّد نسيت تأمين الباب بعد دخولها، أو أّنها ود

ه ال يمكن ألحد أن يجرؤ على الجلوس على تلك 
ّ
اعتقدت أن

ه ال يسمح 
ّ
ب أن

ّ
ة الطال

ّ
العتبة. في اليوم التالي تّم التعميم على كاف

 ألحد الجلوس على عتبة املرحاض ألّي سبب كان.

، ولهذا البيت الباّحة الرئيسة هي أكثر جهات املبن 
ً

ى تعديال

العربّي تشويًها. لن تجد فيها البركة بنافورتها املعهودة، وال 

األحواض الجانبّية التي تحتضن النارنج والكّباد والياسمين. أزيل 

ب بال إعاقة، ودون 
ّ

كّل ذلك لجعل الباّحة صالحة للهو الطال

مخاطر. استثناٌء واحد هو شجرة نارنج يتيمة، تنتصب جانب 
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ب مكتب وداد خانم الذي يطّل على الباّحة. أّما الباب الرئيس با

ملكتب املديرة فينفتح، في الجهة املقابلة، إلى فسحة تقع خلف 

 بّوابة املدرسة األساس.

مكتب وداد خانم يرتفع عن أرض الباّحة، ويمكن الوصول  

إليه بصعود درجتين عريضتين من الحجر األسود. يمكن 

أن تراقب معظم الباّحة وهي تجلس إلى للمديرة وداد خانم 

منضدتها، ولكّنها غالًبا ما تجلس على كرس ّي تضعه بطريقة 

د مع صديقة لها  شاه 
 
نها من مراقبة الباّحة بأكملها. وأحياًنا ت

ّ
تمك

تالزمها وهما تجلسان، تستمتعان بدفء الشمس، على كرسّيين 

  من الخيزران في الباّحة، جانب مدخل املكتب مباشرة.

ا   يمكن لكّل األطفال اللعب في هذه الباّحة، لكّن صبيًّ

واحًدا يتمّتع بامتياز خاّص. يمكن لفاروق استعمال سّيارة 

حمراء تحتفظ وداد خانم له بها في أحد مستودعات املدرسة. 

ما عّن على باله استخدامها أثناء االستراحة، تقوم أم هادي، 
ّ
كل

، بإحضارها تاركة واجباتها عاملة النظافة املقيمة في املدرسة

ز على اإلشراف على فاروق. الولد الوحيد الذي 
ّ
األخرى لترك

ما أذن فاروق. األطفال اآلخرون يشارك في هذا هو شامّي 
ّ
، كل

 يراقبون فقط، رّبما بحسد، وِغيرة، وكبت، ورّبما بغضب شديد.

ر شامّي  
ّ
، اليوم، إن كان لديه وقتها أّي شعور ال يتذك

ه اآلخرين الذين كانوا يراقبونه يلهو بقيادة السّيارة بالذنب تجا

ه لم يكن مرتاًحا كثيًرا. لم يشعر في هذا 
ّ
الحمراء. لكّنه يتذكر أن

املوقف شعوره حين كان فوق الطاولة يختار املدعّوين إلى بيته. 
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رّبما كانت ملكّية فاروق للسّيارة، وسلطته عليها هما ما جعال 

ه بريء م شامّي 
ّ
 ن هذا املوقف.يشعر أن

  شامّي 
ّ
ا من قبل كّل معل ماته. معظم الوقت، محبوب جدًّ

أثناء االستراحة في الباّحة، يلتصق باآلنسة بسمة، أثيرته، 

ب. أحياًنا ترمي بذراعها حول 
ّ

ويمش ي معها حين تشرف على الطال

بها  فيلتصقكتفه وهما يمشيان حول الباّحة. ينتهز الفرصة 

 التي عادة ما توحي بأروقة أكثر لـ"يشمشم" روائحها،

املستشفيات. اآلنسة بسمة هي "املمّرضة بسمة" في املساء، 

وحين ال تكون في املدرسة. حين يكون ملتصًقا بها ما فيه 

ه صدر غاية في 
ّ
الكفاية، يرفع رأسه نحو صدرها، ويشعر أن

 الجمال. يفرك جبينه على قميصها القطنّي الناعم.

هات املدعّوات، بالوصول إلى يبدأ األطفال، وبعض األمّ  

الحفل. يحصل كّل طفل على كيس مملوء بالحلوى واللعب 

. لكّن اآلنسة بسمة الزّواراملسلّية. وداد خانم تستقطب اهتمام 

توّجه عنايتها نحو تسلية األطفال، واملساعدة في استالم الهدايا 

يسة وترتيبها على طاولة إلى جانب غرفة الطعام. أّما الطاولة الرئ

 ات.فكانت مليئة بالطعام والفاكهة والحلويّ 

  
ّ
العدد الكبير من الهدايا التي تلّقاها ذلك  ر شامّي يتذك

ا اليوم، لكّنه يسهى عن أّي من األلعاب مارس مع رفاقه. أّم 

ن بها، وهي من جملة يج الصّفارات التي كان األطفال يلعبو ضج

 كرته.ما تلّقوه في كيس الهدايا، فال زال عالًقا بذا

بتقديم الطعام  ،والدته وعّمتاه اهتممن بالضيوف 

كانت تسعى بين طفل  ،مريم ،والشراب بصورة مستمّرة. الخادمة
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وآخر لتمنع سقوط الطعام، واندالق الشراب على السّجاد 

يالحظ حبور أصدقائه  العجمّي الذي يفترش أرض املنزل. شامّي 

 وصديقاته بالطعام والحلوى.

ذلك، لكّنه ال يرى نفسه بوضوح بين يرى كّل  شامّي  

حين تغادر  ،الزحام. ال يتذكر كعكة العيد، وال الشموع. وفقط

، ويبدأ رجال العائلة بالحضور، يباشر هو الزائرات وأطفالهّن 

بفتح الهدايا. يرى اآلن نفسه بوضوح يحمل طائرة أحضرها له 

ء عّمه. ويحّب هدّية أخرى: قطار كهربائّي. وكانت هناك أشيا

أخرى مثل السّيارات، واألحاجي، واملكّعبات، وأقالم التلوين، 

 والكتب، واملالبس. عدا عن طائرة عّمه، ال يذكر من أهداه ماذا!

تصبح أخبار الحفل على كّل لسان في الحّي واملدرسة. لم  

يسبق أن أقيم حفل كهذا لولد في السابعة في ذلك املجتمع 

، وهي شادية، ابنة عّم شامّي حينها. وترتقي تلك السمعة بفضل 

 الخامس االبتدائّي في املدرسة عينها.
ّ
 في الصف

كانت شادية كابوس وداد خانم الرهيب. شادية مثال  

الفشل األكاديمّي. رسبت أكثر من مّرة خالل سنواتها االبتدائّية، 

تجاوز الفتيات فيه ال تالثة عشرة في صف أكبر فصارت في الث

جسم امرأة ناضجة. وال تشترك فقط الحادية عشرة. جسمها 

باسمها مع واحدة من أهّم نجوم السينما املصرّية، بل تشبهها 

شبًها كبيًرا، وجًها وجسًما. أّما صوتها فلم يكن بمستوى صوت 

شبيهتها، ولكّن هذا لم يمنع من أن تكون رائدة املدرسة في 

وم املسرحّيات ومهرجانها السنوّي. هي سّيدة مسرح املدرسة، تق

بتأليف وإخراج واملشاركة بتمثيل مسرحّيات املدرسة بعد أن 
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تنقل األفكار من أحدث األفالم السينمائّية التي تقوم بحضورها 

دون علم أهلها أو املدرسة. لديها زميلة تتشارك معها في التغطية 

على حضورها باالدعاء أّنهما كانا مًعا يراجعان فروضهما 

 املدرسّية.

ت شادية أل  
ّ
سابيع بعد الحفل تخبر زّوار والدتها، ظل

واألطفال الذين لم يحضروا، كيف أّنهم خسروا خسارة كبرى. 

وتخبرهم كيف كانت هي نجم الحفل، تغّني وترقص أمام إعجاب 

 ال يذكر هذا أبًدا! األّمهات واألطفال. شامّي 

تقنع وداد خانم نفسها أّن الحاجة ملوهبة شادية املسرحّية  

وئها. صحيح أّنها تعاقب شادية على أشياء كثيرة، تطغى على مسا

لكّنها تغّض النظر عن أشياء أخرى. في كال الحالين تتقن اللعبة 

ري عائلة شادية أّنها املربّية املهتّمة، دون أن تتجاوز 
 
بامتياز. ت

 حدودها في إغضاب ابنتهم املحبوبة.

يد تعلم شادية أّنها الرابحة، وأّنها يمكن أن تفعل ما تر  

باللعب على هذين الحبلين املتعاكسين امللفوفين حول عنق وداد 

معجب بتمّرد شادية، رغم أّن شادية ال تبدي أّي  خانم. شامّي 

. املديرة وداد خانم تنتظر نهاية العام بفارغ الصبر اهتمام بشامّي 

ص من شادية بسالم. عندها تذهب شادية إلى مدرسة 
ّ
حّتى تتخل

إلى الصف الثاني في مدرسة الصبيان.  ّي إعدادّية، وينتقل شام

 التقاؤهما بعد ذلك سيقتصر على االجتماعات العائلّية.

إلى الصف الثاني في مدرسة الصبيان  حين انتقل شامّي  

 جديًدا من حياته، لكّنه ظّل 
ًّ

املقابلة ملدرسة البنات، بدأ فصال

م لفترة على عالقة بمدرسة البنات. كّل عصر، بعد انتهاء الدوا
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ا، وحين  املدرس ّي، كان يقطع الشارع لينتظر أخوته األصغر سنًّ

لبيت قد وصل. أثناء إلى ايجتمعون يكون من حضر الصطحابهم 

فترات االنتظار تلك كان أحياًنا يرى وجه وداد خانم بين جموع 

ب 
ّ

د حضورها أمام أهالي الطال
ّ
التالميذ املغادرة. رّبما كانت تؤك

العلم أّن الكّل كان يشهد بكفاءتها  لتثبت لهم اهتمامها، مع

ه ال يذكر مطلًقا من كانت 
ّ
ويحلف بحياتها. يستغرب كثيًرا أن

مات، التي وضعته فوق الطاولة 
ّ
الناظرة، أو رّبما إحدى املعل

ه  .ليغرق في بئر تأنيب النفس
ّ
لكّنه، من ناحية أخرى، يشعر أن

لتركيز مدين لهفوتها في نشوء وعيه، وصحوة فكره الدائم في ا

 على املساواة والعدالة االجتماعّية. 

غادرت وداد خانم الحياة منذ أمد طويل. ومنذ مّدة أقرب،  

معه الرحلة املدرسّية. ومعظمهم  غادر بعض مّمن تشارك شامّي 

ال زال مثله على قيد الحياة: منهم من بقي في وطنه األصل، ومنهم 

على اتصال معه،  مّي منهم من ال زال شا .من توّزع في أرجاء األرض

، ومنهم من انعدم خصوًصا مع سهولة وسائل التواصل الحالّية

 .التواصل

ويعيش في بلد غربّي، لكن  ،أّن فاروق بخير يعلم شامّي  

 ليس بينهما أّي تواصل. 

اآلنسة بسمة ال يعرف عنها شيًئا سوى أّنها تزور مخّيلته 

اّس الخمس بين الحين واآلخر، وحين تفعل تأتي بكثافة الحو 

رة.
ّ
 فتثير في نفسه عواطف حّب سرمدّية، ومشاعر جنسّية متأخ

لكّن أعمق املشاعر تطغى عليه حين يتذكر وقفته على  

 البيضوّية. يستجمع في تلك الذاكرة األساليب 
ّ
طاولة الصف
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االجتماعّية السائدة بكّل جهلها وبراءتها، بتعّمدها وعدم 

ييز بين الناس، وعدم قصدها. االستبداد، والنفاق، والتم

 التمييز بين املعطيات. 

معه رّدة فعله املستاءة من كّل تلك  طيلة حياته بقيت

ى عن محّبته واعترافه 
ّ
املمارسات االجتماعّية دون أن يتخل

بفضل الجوانب األخرى ملن كان يمارسها، وبعضهم من أقرب 

حياتّي الناس إليه. لكّنه اآلن فقط ربط بينها وبين تطّور سلوكه ال

 مباشًرا صريًحا ال يجامل، وال يخش ى، فيما 
ً

الذي جعل منه رجال

 يعتبره الحّق، لومة الئم. 

ه 
ّ
لم تترك له أساليبه كثيًرا من األصدقاء، لكّنه يفتخر بأن

ر بتلك الشوائب املسلكّية، التي يّدعي الناس أّنهم يريدون 
ّ
فك

ص منها، وهو لم يتجاوز السابعة.
ّ
 التخل
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ٌوبدايةٌنهايةٌ...ٌ
 

 

 وأنا أسمع عبارة "هذه نهاية العالم!" كانت جّدتي 
ً

منذ كنت طفال

ما 
ّ
على وجه الخصوص ترّددها، ضاربة بيديها على رأسها، كل

أرادت التعبير عن استغرابها أو احتجاجها على مشاكل العالم، 

أو ما تراه من كّل ما هو جديد، وخصوًصا ذلك الذي يصطدم 

 لتي نشأت عليها.مع ثوابتها وأفكارها ا

ذات السنة والنصف من  اليوم هرعت حفيدتي ليلى،

باتجاهي تريد مشاركتي بـ"إصبع" من التي كانت في زيارتنا، العمر، 

اللوز والبندق والزبيب كنت أتناوله. قسمته نصفين، وأعطيتها 

النصف الباقي مع ورقة اللف التي كانت حوله لتدريبها على 

ت  القطعة
 
ك س  بيد، ونزعت عنها الورقة محتفظة بها  مسكها. أم 

ها عس ى تحوي أّي  ت  ّقد  باليد األخرى، رافضة تسليمها لي، وتف 

اتجهت مسرعة  ،بقايا. وقبل أن تشرع بالتهام ما في يدها

بخطواتها، التي ال زالت بحاجة لكثير من التوازن، من حيث كّنا 

 
 
غسلة، الخزانة تحت امل ت  ح  ت  في غرفة الجلوس، إلى املطبخ. ف

ة املهمالت، وعادت إلى غرفة الجلوس تلتهم 
ّ
وألقت الورقة في سل

ة ظاهرة.
ّ
 ما في يدها بلذ

كان هذا مفاجأة بالنسبة لي ألّن حفيدتنا ال تقيم معنا، ولم 

ه يمكنها اكتشافها 
ّ
ع أّنها تعرف أماكن األشياء، أو أن

ّ
أكن أتوق
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ه لم يسبق لنا مشاهد
ّ
تها بالقياس واالستنباط، خصوًصا أن

 تقوم بمثل هذا عندنا.

د أّن كثيًرا مّمن له أحفاد قد يمّر بمثل هذه 
ّ
أنا متأك

التجربة، واملقولة الدارجة في عصرنا التقانّي اليوم "يا له من 

جيل ذكّي". ولذلك حين أرى أّن من سيخلفنا على األرض هو 

 بمثل هذه الفطنة، ال يسعني سوى القول: "هذه بداية العالم."
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ٌيلدليلةٌامل
 

 

كم ستقضون ليلة امليالد عندنا؟
ّ
 الجّد: هل تعلمين يا ياسمين أن

 من مفاجآتك؟ اياسمين: هذا جميل. هل ستقّدم لنا بعضً 

، كالعادة. ولكّنني هذه املّرة أحضرت مفاجأة االجّد: طبعً 

 .مثيرة لك وألخيك يعقوب

 ياسمين: هل لي أن  أحزر ما هي؟

 ،، استطاعت ياسمينبعد عّدة أسئلة وأجوبة وتلميحات

بة تعمل  ،ذات السنوات الخمس
 
ك ر  أن  تعرف أّن املفاجأة هي م 

م عن بعد
ّ
 ثم سألت: ،بالتحك

م لها؟
ّ
 وكم لوحة تحك

 .الجّد: واحدة

ني سأتقاتل عليها مع يعقوب
ّ
 .ياسمين: هذا يعني أن

 أخ!
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 أضداد
 

 

 في مناسبات عنايتنا باألحفاد، أعمد كّل مّرة على إشغالهم

 يات عملّية وفكرّية.بتحّد 

توّجهت اليوم إلى حفيدتنا ذات السنوات الست، وقلت لها 

إّن لعبتنا اليوم هي لعبة األضداد، وشرحت لها املقصود، فقالت 

 ‘."بارد‘، أقول ‘ساخن‘مباشرة: "يعني حين تقول 

تعطي الجواب الصحيح إلى أن  اوكانت دائمً  ،بدأنا اللعبة

ين ذكرت لها الكلمة، نظرت إلّي نظرة وصلنا إلى الكلمة الثامنة. ح

 عتاب وقالت بحّدة: "ولكّني ال أعرف معنى هذه الكلمة!"
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ٌقائمةٌالطعام
 

 

لة "مطعم مع خدمة من ألعاب حفيدنا وحفيدتنا املفضّ  ةواحد

( تقوم بدور املديرة والطاهية. ست سنواتالتوصيل". ياسمين )

توصيل ( يقوم بدور املساعد وسائق أربع سنواتيعقوب )

ر. الطلبات.
ّ
 جّدو )حضرتي( هو زبونهما املوق

الواسعة.  اما نقوم بهذه اللعبة على شرفة منزلهم اغالبً 

أجلس أنا في طرف، ويقيمان "مطعمهما" في الطرف املقابل. 

بيني وبين  ايجلس يعقوب في سيارته اللعبة، ويقودها جيئة وذهابً 

 ياسمين.

هذا األسبوع،  برعايتهما ة األخيرة التي كّنا نقومخالل املرّ 

وبعد عدد من األلعاب، توّجهت إلى الشرفة إلجراء مكاملة هاتفّية 

 في مكان "الزبون". ، دون قصد،بهدوء. جلست

ن، وال ي  مكانه املعتاد بتحق كّل منهما وبسرعة هرعا خارج 

لعبة. لكّن يعقوب طلب مّنا االنتظار، ورجع إلى الداخل. لهذه ال

الم التلوين، وجلس إلى مائدة الطعام أحضر ورقة وبعض أق

 
ً
. امنهمك

ّ
 فيما يخط

قول إّن إلى أخته يريها الورقة، وي احين انتهى، أسرع خارًج 

 كون لديه الئحة طعام.املطعم املحترم يجب أن  ت

نوع الكتابة التي يمكن أن  تنتج  حّتى أرى انتظرت بشغف 

لي  عن طفل ال يعرف بعد كيف يكتب. ولكن  حين قّدم يعقوب



وألوان   84  
ٌ
   خطوط

 

رتني 
ّ
ه وجد طريقة مناسبة ذك

ّ
الئحة الطعام ألختار، تبّين لي أن

. ذهلت بما رأيته من باحتمال ما كانت عليه بداية األبجدّيات

 رسوم مختلفة تشبه الكتابة الهيروغليفّية.

أشرت إلى واحدة. قال هذه "هامبرغر". وسّمى لي كّل 

ل كّل رسم.
ّ
 الرسومات. وكان كّل مّرة يعرف ما يمث
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ٌتعاطف
 

 

الخميس: اليوم الذي نقوم فيه برعاية حفيدتنا وحفيدنا، بينما 

هما العمل من املنزل بسبب تداعيات الوباء ايواصل والد

 "الكوفيدّي" الذي يجتاح سيدني.

عادة كنت أحضر مع زوجتي لتقديم الرعاية، لكّنني اآلن 

 أقوم بذلك وحدي ألّن القوانين تشّددت، ويجب أن ال يقوم أكثر

ني أنجزت الجرعتين املطلوبتين 
ّ
من شخص واحد بالزيارة. وبما أن

من اللقاح، بينما زوجتي ال زالت تنتظر الجرعة الثانية، رأينا أّن 

 ة تقع على عاتقي. املهمّ 

أِصل  في الساعة العاشرة صباًحا، وأبدأ مباشرة في 

اإلشراف على برنامج تدريس ياسمين، ذات السنوات السبع، من 

تقوم بمشاهدة بعض التسجيالت التعليمّية، وتحّل  البيت.

مة 
ّ
املسائل، وتجيب عن األسئلة ... كّل ذلك وفق الئحة منظ

ترسلها املدرسة من طريق البريد اإللكترونّي. الالئحة تشرح 

الخطوات التي يجب أن يتبعها التلميذ، وتحّدد أوقات الراحة 

ه ح
ّ
املا وصلنا إلى وقت كما لو كان األمر في املدرسة. والطريف أن

الراحة أّول مّرة كنت فيها مع ياسمين، كانت هي من نّبنهي إلى 

ذلك، وطلبت مّني أن أعطيها ما جلبت لها من الحلوى، والتي 

 يبدو أّنها كانت في انتظارها منذ الصباح.
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ّ
عند منتصف النهار تماًما يأتي موعد التواصل مع الصف

مة، ومساهمات التالميذ املدرس ي من طريق تطبيق "زووم". امل
ّ
عل

 ترفع الرأس. ،والتلميذات

بعد ذلك مباشرة نجلس لتناول الغداء "الخميس ّي"، وهو 

وم، وزيت وزعتر، 
ّ
ِضر معي من املنزل من لبنة، وجبنة الحل ح 

 
ما أ

وما تيّسر لي مّما هو عادة عناصر الترويقة الدمشقّية،  ،وزيتون 

خصوًصا بوجود الخبز  لكّن هذا ما يفّضله الحفيد والحفيدة،

. يستمتعان بقيامي بتحضير "لفافات" حسب طلباتهما. "العربّي "

أفتح ربع رغيف، وأضع فيه نوًعا أو أكثر مّما يروق للطالب 

 الخبز على نفسه على شكل "سيجار". ويلتهمان أكثر 
ّ
حينها، وألف

 من سيجار!

بعد الظهر نمارس مًعا نشاطات مختلفة تهدف إلى تنمية 

ي في الضاحية العامرة  الذهن
ّ

والترفيه مًعا، بما في ذلك التمش 

 باألشجار، وارتياد أقرب حديقة عاّمة، بما فيها من ألعاب.

عند الرابعة، أترك الحفيدة والحفيد يتشاركان في 

االستفادة من بعضهما، مثل القيام ببناء عمارات من "ليغو"، 

ألبنية، قب كيف يتعاونان على خلق مساحات جميلة من ااوأر 

ات القطار، وما تجود به 
ّ
واملساحات الخضراء، واملزارع، ومحط

قرائحهما وهما يتنافسان على إبراز عملهما املشترك في أحسن 

ة حّتى تنال استحسان الجّد واألبوين
ّ
 ، وحّتى الجّدة بالتواصلحل

. وال أمانع بعد يوم مفيد حافل أن على "واتساب" صوًتا وصورة

لتلفاز. أثناء ذلك أبدأ بتحضير العشاء يستمتعا بمشاهدة ا

 للعائلة. 
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ب، حفيدنا، يعقو منذ صباح ذلك اليوم كنت أشعر أّن 

يريد أن يقول شيًئا. كان بين الحين واآلخر يسألني متى تنتهي 

شقيقته من فروضها املدرسّية. كان يعلم أّن األولوّية في الصباح 

ني لم أكنبسبب الدراسة املنزلّية لها
ّ
أتركه تماًما، بل  ، مع أن

نا، 
ّ
أعود إليه مراًرا ألرى ما يفعل، وأشّجعه. لكّنه، ولحسن حظ

الذي يريد  لطيف املعشر. وكنت أعلم لو أّن ذلك الش يء لبٌق 

 عادّي، لرّبما سألني عنه في أّي لحظة. قوله

ما إن انتهينا من الغداء، والتفتنا إلى نشاطات العصر، 

ٍب علّي قنبلته. نيعقوب حّتى رمى 
ُّ
ظر إلّي ابن الرابعة برهبة وترق

 وسألني: "من هم األبورجينّيون يا جّدي؟ ومتى سكنوا أستراليا؟"

ه 
ّ
ه كان يعلم أكثر مّما يصّرح، وأن

ّ
أحسست من تصّرفاته أن

 أراد تأكيًدا ملعرفته من جهة يعتبرها موثوقة.

قلت له إّنهم السكان األصلّيون لهذا البلد، وإّنهم كانوا هنا 

 أن تسّمى أستراليا. قبل

عاد يسألني ببعض التلعثم: "ولكن ماذا حّل بهم؟ ماذا حّل 

 بهم؟"

 عدم الوقوع في مأساة تفسير 
ً

بدأت أشرح، محاوال

الحقيقة األولى، أّن اإلنكليز حضروا لالستيطان في أستراليا منذ 

مئتي سنة، وتبعهم األوروبّيون، ثم بشٌر من كّل أنحاء العالم، 

 .وها نحن هنا

 "ولكن ما حّل باألبورجينّيين؟"
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ه نشبت بعض املعارك بين املستوطنين  ،بترّدد ،أخبرته
ّ
أن

لت أخته، 
ّ
السبعة أعوام،  ذاتوالسكان األصلّيين. عندها تدخ

 وقالت إّن اإلنكليز قتلوا معظم األبورجينّيين.

نظر الصغير إلّي برعب أرعبني، وفي مالمحه سؤال. هززت 

ا على قو 
ً
ل الشقيقة. عندها أدار رأسه بعيًدا عّني، رأس ي مصادق

ٍت مطبق رأيت قميصه يتبلل بغزارة دموعه التي حاول  م  وِبص 

 كبحها دون أن يفلح.

أدير رأس ي بعيًدا، مدارًيا دموعي وعذاب  كوني متعّدٍ آخر 

 على حرمة هذه األرض.
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ٌ
ً

ٌعندماٌكنتٌطفل
 

 

ما زار األحفاد
ّ
إلى منتزه ع ينطلق الجمي، بيت الجّد والجّدة كل

منتزه جميل يقع على مسافة سير قصيرة  ."بحيرات تشيريبرووك"

 .من املنزل 

، واالستمتاع بنوافير ة"التمشاية" على ضفاف البحير 

املياه، ومشاهدة فراخ البط تنتظم في أرتال خلف أّمهاتها على 

 
ّ
ق وتحط

ّ
الهية بين الهواء واملاء صفحة املاء، والطيور التي تحل

واألشجار الباسقة، والنباتات املورقة،  والتربة، والشجيرات

قة، وخشخشة األوراق التي تفرش األرض، والروائح 
ّ
واألزهار املتأل

 التي تدمغ املكان بنكهته الخاّصة، خصوًصا رائحة

ل تجربة روحّية 
ّ
األوكاليبتوس، شجر أستراليا بامتياز، تشك

 طفال بذكاء.مّية فريدة يمّيزها األ وجس

 الجّد حين كان عمر الحفيد سنتين، كان ، قبل سنتين

 وحفيده وبقّية أفراد العائلة يستمتعون بهذه املشاهد وهم فوق 

منّصة خشبّية تمتد فوق البحيرة ملسافة تكفي لتجعلك تشعر 

ك وسط البحيرة
ّ
 واملاء يحيط بك من كّل الجهات. ،أن

وهم في غمرة هذا السحر، فلتت قنينة املاء من يد الحفيد 

ي البحيرة. كان الحفيد يصّر دائًما على حمل قنينته ووقعت ف

ّية ذلك، ورؤيته الذعر الذي ارتسم على معه. وملعرفة الجّد بأهّم 

 وجه الحفيد، كان عليه التصّرف بسرعة.
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تنجرف تحت املنّصة مع تّيار املاء من جهة كانت القنينة 

ت وقوعها إلى الجهة املقابلة املكشوفة. كانت واضحة من الفراغا

ل أرض املنّصة.
ّ
 بين األلواح الخشبّية التي تشك

ع  انبطح الجّد 
ّ
ظهور على األرض في الجانب الذي توق

، ومّد ذراعه إلى أقص ى حد من خالل قضبان منه القنينة

هين من السقوط، واستطاع التقاط الحاجز الذي يحمي املتنزّ 

 القنينة بمجّرد أن ظهرت في الجانب املكشوف.

 ارتسمت اآلن على وجه الحفيد.البهجة العارمة 

واليوم، والحفيد بلغ سنواته األربع، كان بصحبة جّدته في 

ذلك املنتزه. وبمجّرد بدء مسيرهما فوق املنّصة، التفت إلى الجّدة 

 صغيًرا، فلتت من يدي قنينة املاء هنا 
ً

وقال: "عندما كنت طفال

 وجّدي استعادها لي."
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َكٌبالثلثة! ٌأحبُّ
 

 

مًعا ذلك الصباح. تحمل على ظهرها حقيبة املدرسة مشينا 

قته عليها من 
ّ
املحّملة بالكتب وصندوق الغداء، واملزركشة بما عل

حّماالت األلعاب املتناهية الصغر من سّيارات وحيوانات 

مات أو األصدقاء.
ّ
 وشنطات، وهي هدايا أحرزتها من املعل

درسة، وجهها مشرق ناصع باألمل. تقول لي إّنها تحّب امل

وتسألني لو كنت أحببت املدرسة حين كنت من عمرها. تجّنبت 

 اإلجابة بمبادرتي بسؤالها عن برنامجها لذلك اليوم.

 أمس  
 
  ت  ك

 
أن تتركها  ت  ض  ابنة السنوات السبع بيدي، ورف

كّل مسافة الدقائق العشر من البيت إلى املدرسة. فاجأتني حين 

ى يدي، وحين عل أحسست بقبضة يدها الصغيرة تمعن بالشّد 

وجهانا قالت لي بابتسامة خجولة: "أحّبك يا  التفتُّ إليها والتقى

جّدي." رأيت وجهها الجميل ينضح بكّل مشاعري التي تسّربت إلى 

 كيانها في تلك اللحظة. انحنيت وقّبلت  يدها التي كانت ملك يدي. 

ل كالعناقيد صارخة 
ّ
وقفنا نتأّمل أزهاًرا صفراء تتشك

لى إحدى األشجار. عنقودان ال غير، يتفّرعان عن الجمال ع

ت   ر 
 
ظ

 
غصن واحد، هما آخر ما تبّقى مع نهاية هذا الخريف. ن

 إليهما، وقالت ضاحكة: "ال بّد أّنهما صديقان حميمان ... مثلنا." 
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على يدي مّرة ثانية،  صرنا في منتصف املسافة. ازداد الشّد 

ي." ومّرة أخرى أنحني وجهانا قالت: "أحّبك يا جّد  وحين التقى

 بكّل طيبة خاطر، وأقّبل يدها، وأقول: "وأنا أحّبك كثيًرا." 

. أعلم تماًما أّنها تحّبني، ولكن ما سّر هذا 
ً

أذهلتني فعال

ه آخر يوم دوام قبل العطلة الفصلّية؟
ّ
 اليوم؟ أألن

ا لها يوًما مثمًرا  وّدعتها عند وصولنا بالعناق املعتاد، متمنيًّ

 لمّرة الثالثة، رّدت قائلة: "أحّبك يا جّدي."سعيًدا. ل

 وهل يجب أن يكون للحّب الصادق أسباب وأسرار؟
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ٌالعشاءٌاألّوٌل
 

 

ق من لديه أحفاد اليوم كم ذكّي هذا الجيل. وهذا 
ّ
غالًبا ما يعل

 تماًما ما كنت أسمعه من والدّي وجيل أجدادي.

ر وسائل التطوّ  
ّ
شكل لم بين أيديهم ب ر التقانّي ولكن بتوف

يسبقه مثيل، يبدو أّن ذكاء األطفال هذه األّيام يتزايد بشكل 

 أسرع، على األقّل من الناحية التقانّية.

من ذلك هو قدرة الطفل على إبداء  في اعتقادي أّن األهّم  

 ملسة من الذكاء العاطفّي في خضّم هذا الذكاء "األوتوماتيكّي".

ا ما حصل حين حضرت حفي  دتنا وحفيدنا ولهذا سّرني جدًّ

 لقضاء أسبوع من عطلتهما املدرسّية عندنا.

 كانت الجّدة تحّضر العشاء األّول في هذا األسبوع، وقّررت   

أن نتناوله في غرفة طعامنا "الرسمّية"، بما يتناسب مع ضيوفنا 

الكرام. نّسقت  الطاولة كما أقوم بذلك عادة حين نستقبل 

 الغرباء. وأالضيوف من األصدقاء 

باعتزاز  كانها، وكذلك الحفيد، واستقّرام تارت الحفيدةاخ 

 يهما الوقورتين.تكما اتضح من بسم

الثانية فقط  كان الصبّي، ذو السنوات األربع، عند لقمته 

م وفي عينيه  حين بدأ بالتعليق على
ّ
لذة هذا الطعام وجودته. تكل

: "أتمّنى أن يكون والدي ووالدتي 
ً

ملسة من دموع، وتابع قائال

 ينعمان اآلن بعشاء جّيد كهذا أيًضا."
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ٌوٌَرٌ َهٌ
َ
 ةل

 

 

عندما أنهيت تخّصص ي، وعدت إلى دمشق بدرجة الدكتوراة في 

العلوم، كان علّي أن التحق بالخدمة العسكرّية التي كانت 

 مؤّجلة لحين انتهاء الدراسة.

 ،وأطباء األسنان ،واألطباء ،كان حملة الدكتوراة 

ة واحدة. وأذكر أّن كتيبتنا ضّمت والصيادلة يشتركون في كتيب

حوالي ثالثمئة نفر، ال يزيد حملة الدكتوراة بينهم عن ستة 

 عشر.

 ابين أفراد الكتيبة، نظرً  اوحملة الدكتوراة هم األكبر سنًّ  

 بعد إنهاء الدراسات العليا 
ّ
ألّن الدكتوراة ال يتّم التحضير لها إال

ني كنت واحًد 
ّ
 .اسنًّ  مّمن هم أكبر ااألخرى. أي أن

كنت إلى ذلك الحين ال أمارس رياضة منتظمة، وليس لي في  

 اللياقة البدنّية والقّوة الجسدّية ال ناقة وال جمل.

ليوم التحقت باملدرسة العسكرّية في مدينة حلب، وتّم في ا 

 األوّ 
ّ

ق املدرسة الذي قض ى على كّل ل استقبالنا من قبل حال

مونا مال
ّ
بسنا العسكرّية، شعرة من شعرات رأسنا. ثم سل

، يشترك اووّزعونا على مهاجع يتسع كّل واحد منها لخمسين فردً 

ني وعلوّي  كّل فردين في سرير مزدوج: سفليّ 
ّ
ي أن

ّ
. ولحسن حظ

ق. كنت في سرير سفليّ 
ّ
 ، فلم أكن على رغبة في بهلوانّيات التسل
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وعلى الرغم من أّن األوامر جاءت أّن النوم هو عند  

ساء، وأّن األضواء إن تركت ستكون عاقبتنا الساعة العاشرة م

حّتى منتصف الليل. كّل فرد في  اوخيمة، بقي املهجع ساهرً 

سريره، ولكّن عّدة محاورات أخذت دورها، رغم أّن الناس ال 

  .تعرف بعضها
ً

بدأ أحدهم بالصياح: "في حدا من الضيعة  مثال

 ارف. الفالنّية؟" رّد عليه اثنان باإليجاب، وبدأت رحلة التع

خلدت بعدها إلى النوم بعد يوم متعب، ولكن حين دّوى في  

ي نمت قبل خمس ااملهجع صر 
ّ
خ أحد املسؤولين عّنا، اعتقدت أن

. أمرنا ادقائق فقط. كانت الساعة لم تصل الخامسة صباًح 

الرقيب بالحضور خالل ربع ساعة إلى الساحة العاّمة بمالبسنا 

 الرياضّية.

هت من مفاجآت، ألّن ما قيل لنا ما واج ىلكانت تلك أو  

. الرسالة اهو أّن اجتماع اليوم التالي هو الثامنة صباًح  اسابًق 

واضحة. هذه عسكرّية، وليس لنا سوى الخضوع لألوامر. 

ها في الساحة. صدرت األوامر ، اامتثلنا طبعً 
ّ
واجتمعت الكتيبة كل

نعلم في وجهة نعلم بدايتها وال  ابالهرولة، وانطلق الجمع أماًم 

ف،  "جيب"ارة نهايتها. كان علينا أن نتبع سيّ 
ّ
تسبقنا وتتوق

دون أّن أحًد 
ّ
رة بعض الرقباء يتأك

ّ
ف ... وفي املؤخ

ّ
 اتسبقنا وتتوق

 لن يغادر.

أنا الذي لم يهرول مئة متر في حياته حّتى ذلك الحين، كان  

ي عّدة كيلومترات. طبعً 
ّ
بدأ  ااآلن يشارك في "ماراثون" يغط

، وما أن يسقط اقوط إلى جانب الطريق تعبً بعضهم بالس
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ه 
ّ
أحدهم حّتى تنهال عليه شتائم الرقيب، وأهّمها تعييره بأن

ه على املواصلة.
ّ
 "حرمة"، وحث

ه إذا  
ّ
لم أكن أعرف متى سيكون سقوطي. لكّنني صّممت أن

من دورة العسكرّية هذه، فعلى األقّل أحّسن  الم أستفد شيئً 

 أدائي الرياض ّي.

رة. على هى املسير كنت أنا بين الخحين انت 
ّ
مسة في املؤخ

سقط. واجهت بقية ذلك اليوم بالدروس والتدريبات، األقّل لم أ

 ن.اقيوألم شديد في عضالت الس

ه حّتى أكون واقعيًّ  
ّ
رت أن

ّ
، رّبما يمكنني تحسين أدائي افك

مت نفس ي كيف 
ّ
ألكون بين آخر خمسين من أصل ثالثمئة. عل

م حركتي وتنّف 
ّ
منا ذلك. يقولون أنظ

ّ
س ي، فلم يكن هناك من يعل

 اركض، يجب أن تركض. 

قّررت أن ترافقني بعض الكلمات  ،كّل صباح ،مع انطالقي 

على حسن األداء، ليس في تحّمل املشقة  االتي تكون لي عونً 

ر بزوجتي وابنتّي.  افقط، بل تحويلها إلى فائدة. كنت دائًم 
ّ
أفك

 خبطة قدم:  مع كّل ولهذا بدأت حين الهرولة أرّدد 

نجاة، عّزة، جمانة: حّب، حياة، أمانة /  نجاة، عّزة، 

 جمانة: حّب، حياة، أمانة / ....

يوم كنت  . صارت الهرولة متعة، ومع كّل االتأثير كان سحريًّ 

 
ً
 . اأحّس بروعة اإلنجاز مهما كان بسيط

في آخر مسيرة من هذا النوع، كنت أنا بين العشرة األوائل. 

ت لي هّنأت نف
ّ
س ي وقّدمت لها الجائزة الكبرى: ابتسمت  فتجل
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  صور تلك القدرات
ٌ
من أجمل  التي رافقت عزمي وإصراري: ثالث

 نساء العالم.

بعد انتهاء الدورة العسكرّية وعودتي للحياة العادّية، 

تابعت رياضة الهرولة لسنين عديدة، ثم عدلت عنها إلى املش ي 

 أخرى ال زلت أمارسها بشكل ضافة للسباحة وتمارينإل الجاّد، با

 .يومّي 
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ٌعّمةٌعايدة
 

 

ماذا تفعل حين ترقد اإلنسانة، التي تعتبرك من أحّب الناس 

، وأنت على بعد يزيد عن أربعة عشر ، على فراش املرضيهاإل

ألف كيلومتر عنها، وال تسمح ظروفك الحالّية، وغيرها من 

 ؟الظروف، أن تسافر إليها

ه ينّم عن لحظات بعض  ما اختزنت الذاكرة 
ّ
يتشّبث بنا ألن

دمغت حياتنا بالحّب واألصالة. من هذه اللحظات التي ال تبرحني 

مة 
ّ
هي حين كانت عّمتي "عائدة"، والتي نخاطبها "عّمة عايدة"،معل

الفنون الجميلة، تصطحبني معها إلى "مدرسة مكتب عنبر" 

ون العريقة في دمشق القديمة، وكانت لفترة تسّمى "مدرسة الفن

دّرس مادة الخياطة 
 
النسوّية" على ما أذكر، حيث كانت ت

بها، وأنا صبّي السنوات 
ّ

والتطريز، فتتباهى بي أمام زميالتها وطال

 بع الذي حمل معه مشاهد تلك اللحظات طوال حياته.الّس 

أصل تسمية "مكتب عنبر" تعود للعهد العثمانّي حينما 

عتبر من أجمل صادرت الدولة "العلّية" هذا الصرح الذي ي

البيوت الدمشقّية، وحّولته إلى مدرسة للصبيان، تخّرج منها 

 بعض أهّم رجاالت سوريا. 

يعود البيت ملنتصف القرن التاسع عشر، صّممه وبناه 

يوسف أفندي عنبر على مساحة خمسة آالف متر مرّبع، وجعله 

من ثالثة أقسام، لكّل منها باّحته، وضّمت األقسام أربعين غرفة 
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وّزع على طابقين. وآخر ما توّصل إليه هذا الصرح من تطّور هو تت

ه اآلن مّقر ملديرّية دمشق القديمة.
ّ
 أن

سح التي تصل  أكثر ما علق في ذهني، من تلك الزيارات، الف 

بين األقسام املختلفة، والصعود إلى الطابق الثاني لزيارة أحد 

وطافت صفوف الرسم واألشغال اليدوّية. أمسكت عّمتي بيدي 

الع على ما يقمن بإنجازه. استوقفني كّراس 
ّ
بي بين الفتيات لالط

لتلميذة من معارف عائلتنا، ملياء، التي ابتسمت لي ابتسامة ال 

ما ع  
ّ
دت بالذكرى إليها. زالت تومض في ذهني بكّل جمالها كل

قامت بتقليب صفحاته من الرسوم، والزخرفات، والنقوش 

، ولّونتها بألوان تكشف عن ذوق الدقيقة التي قامت بإنجازها

 رفيع. 

كانت تلك الزيارات تصيبني بنوع من الذهول، وهو ما 

يمكن أن يكون تعبيري عن إعجابي الكبير بما كنت أرى 

وأكتشف. كما كانت ترض ي غروري، إن صّح التعبير، ملا كنت 

قات في سماء 
ّ
ألقاه من اهتمام من قبل من كّن لي نجمات متأل

 يافع الذي يتوق ملعانقة السحاب.ذهني، وأنا ال

عايدة صارت أيًضا "الحاّجة" عايدة، ورّبما كان هذا   العّمة

من أهّم بهجات حياتها، وهي التي آلت على نفسها )أو رّبما جنت 

تهم. كانت أبّية 
ّ
عليها( أن ال تقبل من تقّدم منها للزواج، على قل

دها الذي النفس عزيزتها، وال زالت تعيش على تراث سمعة وال

كان في وقت من األوقات من األثرياء، لكّنه فقد تلك املنزلة 

نتيجة لظروف الحرب العاملّية، وتغّير أساليب تجارة الحرير التي 

كان يعمل بها. خسر مكانته في الثراء، لكّنه حافظ على مكانته 
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ن أفراد العائلة االستمرار 
ّ
كأحد أعيان مجتمعه، وهذا ما مك

قراطّي" تجاه اآلخرين، رغم أّن كثيًرا من الجيل بشعورهم "األرست

ا 
ً
الجديد، من عائالت متواضعة، صار يفوق جّدي ثراًء أضعاف

 مضاعفة. 

ي لم أسمع غيرهما، وإّما 
ّ
حادثتان بقيتا في ذهني، إّما ألن

ألّنهما فريدتان ال ثالثة لهما. أوالهما، تاجر كويتّي ثرّي من عمالء 

ه، أو رفضوه، ألّنها ال تريد أن "تتغّرب"، والدها تقّدم إليها. رفضت

نا، نحن األطفال والشباب، من 
 
ل ص  وهي ابنة "األكرمين". هذا ما و 

شذرات األحاديث أو اإلشاعات التي كّنا نسمع مّمن هم أكبر مّنا، 

 أو من الخادمات حين يتهامسن.

الحادثة الثانية حصلت بعد سنين من األولى، وهذه املّرة 

ا عند أحد األقرباء. أذكره تقّدم لها ر  جل يعمل سائًقا شخصيًّ

ب الكالم. مائل إلى السمنة، وسيم ال
ّ
وجه، أنيق امللبس، مهذ

! املسكين سليل عائلة متواضعة، فقيرة، وفوق هذا  ه  ت  ض 
 
ف ر 

ا،  ني حزنت جدًّ
ّ
ني كنت أحّبه وأحترمه، "مجّرد سائق". أذكر أن

ّ
ألن

ني احترت
ّ
: أعليه وقد خسر نسب على من يتوجه الحزن  بيد أن

عائلة مرموقة، أم عليها وقد خسرت "فرصة عمرها"؟ أم أفرح 

لكليهما بفشل ما كان ال يستند على تفاهم خاّص بين الطرفين؟ 

م 
ّ
رغمت على أّي قرار. ما كان يتحك

 
لكّنها اختارت، وال أعتقد أّنها أ

في ذهنّيتها هو الكبرياء، وعدم مواجهة الواقع والتآلف مع 

 عبور الزمن.مع  رات األمور،متغيّ 

الكبرياء، وهذه األنفة، واعتمادها على نفسها بعد أن رمتها 

الظروف في ربوع الحياة الوظيفّية طيلة عمرها الفاعل، كانت 
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خاللها تمش ي كثيًرا، وتستعمل حافالت النقل العاّمة بكّل 

عشوائّيتها وزحمتها، تذهب للتعليم، وتتبّضع حوائج إعداد 

وتحمل األكياس في طريق عودتها إلى املنزل، التي انتهت الطعام، 

إلى العيش فيه وحيدة مع ابنة أخ لها سنين طويلة حّتى اليوم، 

 هو ما يجعلها اآلن ترفض املساعدة من أحد. 

بعناد شديد طردت كّل املمّرضات الالتي حاول األقرباء 

إحضارهن للمساعدة في االعتناء الكامل بها، بعد أن صارت 

رة حّتى باستعمال الوسائل التي تعين على املش ي ح
ّ
ركتها متعث

والتنّقل. كما رفضت مساعدة عدد من القريبات الالتي تطّوعن 

لذلك بكّل طيبة خاطر. تلك التي في يوم من األّيام كانت تّتخذ 

رة بإرثها "األرستقراطّي"، نراها اليوم تّتخذها متأثرة اقرار 
ّ
تها متأث

 ال تحتاج أحًدا.بإرث الكادحة التي 

وأخيًرا وافقت على االنتقال إلى املستشفى بعد إقناع شديد 

قام به قريب ذو عقل راجح، مستعيًنا باستخدام "نفوذي" لديها 

ني أنا الذي يرغب لها في هذه الخطوة حّتى تتحّسن 
ّ
على أن

صّحتها، وهو يعلم ما تكّنه لي من محّبة واحترام، ما دفعه 

 القضّية. للتنسيق معي حول هذه

مها مّرة أو مّرتين في األسبوع عبر الهاتف من 
ّ
كنت أكل

سيدني، ولفترة طويلة كّنا نتواصل عبر تطبيق حّملناه لها على 

مت كيف تستخدمها للّرد على 
ّ
لوحة إلكترونّية، زّودناها بها، وتعل

أعتمد فليس لي سوى أن مكاملاتي. أّما اآلن، وهي في املستشفى، 

لذين يقومون بزيارتها، وما لديهم من تطبيقات، على األقرباء، ا

لكّنني حاملا اتصلت بأحدهم، أربكني هذا،  في السالم عليها.
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علمت أّنها عادت إلى البيت بعد ثالثة أّيام، وال بّد من العناية 

املنزلّية. وهكذا عدنا إلى محاولة إقناعها بقبول املمّرضة في 

 بعد 
ً

تجربتها مع املمّرضات في البيت، ويبدو أّنها النت قليال

ا لدوام تشجيعها، وحّثها على  املستشفى. وبدأت  بمخابرتها يوميًّ

 الثقة بمن حولها، وأّنهم يعملون لصالحها.

ا،  وعلى الرغم من أّن عّمتي عايدة كانت أصغر عّماتي سنًّ

وعالقتي الوطيدة كانت مع عّمتي دّرّية، أكبر العّمات، والتي كانت 

 أّن العّمة عايدة، كانت أيًضا تسبغ علّي بمثابة أّم ثان
ّ

ية لي، إال

، في 
ً

ر األمر. مثال
ّ
مّما تيّسر لها من عناية األمومة كلّما اضط

سنوات طفولتي األولى، اليمكن أن أنس ى أبًدا فضلها في تنظيفي 

والعناية بهندامي حين كنت أزور بيت جّدي، في فترة سبق فيها 

ت الزوجّية. هذه املحّبة والعناية للعّمة دّرّية االنتقال إلى بي

إلى زوجتي وابنتينا. وامتّد احتضان  ،دون استئذان ،انتقلت

الطفولة إلى ابنتينا، فكثيًرا ما تركناهما عندها حين كّنا نلتفت 

ا، يكون أّول  مها هاتفيًّ
ّ
إلى أشغالنا وزياراتنا. وكّل مّرة، حين أكل

ف عن أحفادنا سؤال لها عن زوجتي، وابنتينا. وتستفهم بشغ

 بالصّور، وسبق أن أّملت نفسها 
ّ

الذين لم تشاهد أحًدا منهم إال

ة وقتها.
ّ
 بحضورنا جميًعا، لكّن الوباء الكوفيدي عرقل الخط

ه عام 
ّ
ا أن

ً
بدأت بالتخطيط  2010أعتبر نفس ي محظوظ

. قّررنا أن ندعو 2011لرحلتنا السياحّية السنوية املقّررة عام 

جتي ملشاركتنا في رحلة حول تركّيا، عّمة عايدة وشقيقة زو 

وحجزت بطاقات الطيران بشكل نجتمع فيه في مطار اسطنبول 

في اليوم ذاته، ونتوّجه جميًعا إلى الفندق الذي سنلتقي فيه 
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مي الرحلة وبقّية املشاركين. كنت قلًقا حول إمكانّية عّمتي 
ّ
بمنظ

تكشاف. املشاركة في هكذا رحلة، مليئة بالتنّقل واملسير واالس

لكّنها أثبتت خالل الرحلة أّنها ال تقّل عزيمة عن أّي مّنا، ولم 

تسبب لنا أّي إزعاج أو تأخير. كانت الرحلة من أجمل ما قمنا به 

ا.  من رحالت. كّنا سعداء جدًّ

أثناء الرحلة بدأت شعلة الحرب في سوريا تّتقد. وبدأنا 

ه رّبما نضطّر لتغيير وجه
ّ
ر أن

ّ
ها إلى بيروت، عّمتي ورفيقت ةنفك

حيث تسكن شقيقة لي، عوًضا عن دمشق. لكّن هذا لم يحصل، 

وانطلقنا في نهاية الرحلة إلى املطار. العّمة ورفيقتها تتوّجهان إلى 

 دمشق، وأنا وزوجتي نبدأ رحلة العودة إلى سيدني. 

عند الوداع، تمّنيا علينا زيارة دمشق في املستقبل القريب. 

نا رّبما
ّ
لن نرى دمشق ثانية. غادرتنا العّمة والدموع  كان جوابي أن

في عينيها. ومنذ ذلك الوداع لم تطأ قدمنا أرض دمشق. لكّن تلك 

 الرحلة عنت الش يء الكثير بالنسبة لي.

وكذلك كنت على غاية السعادة حين أحضرنا عّمتي في 

، فتعّرفت إلى أسلوب حياتنا 1994زيارة إلى سيدني عام 

جديد. وصادف حضورها بعد حصول واجتمعت بابنتينا من 

حرائق الغابات، وأّول ما طلبت مّني هو أخذها إلى إحدى 

 املحمّيات التي احترقت. 

لم تصّدق أّن حريًقا نشب في تلك الغابات.  ،حين وصلنا

الذي حصل هو أن امطاًرا غزيرة هطلت بعد الحريق، فبدأت 

نمّو أشجار األوكاليبتوس بتجديد نفسها، وكانت مكسّوة بال

عه أنا بالذات.
ّ
لم  العّمة وبما أّن  الجديد لألوراق بشكل لم أتوق
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تكن على علم كيف كان شكل األشجار قبل الحريق، اعتقدت 

 أّنها طبيعّية كما رأتها.

تها في تفصيل 
ّ
أذكر أعمالها الفّنّية في تطريز اللوحات، ودق

القماش. وأذكر متابعتها ملجلة "بوردا" حين كانت ناشطة في 

      الخياطة.التفصيل و دريس ت
 

استطاعت عّمة عايدة 

التصالح مع نفسها، 

فكانت حياتها غنّية 

 بالعمل والعطاء. 

يمكن القول إّنها 

ثبتت دون مساعدة 

أحد، وكانت جّبارة في 

قدراتها وكبريائها، لكن 

رّبما لم تكن تتصّور أن 

يأتي يوم تكون فيه 

عاجزة، وبحاجة لرعاية 

 اآلخرين.

مكن للمرء رّد أفضال من كانت تمسح أسفله، كيف ي

وكيف له أن يصبر اآلن وهو يراها تتداعى بعيدة على فراش 

النهاية، دون أن يكون له شرف رّد الجميل، أو على األقّل طبع 

 آخر قبلة على يدها؟
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ٌهاٌأناٌهذا
 

 

ا من حياتي. ها أنا هذا أجلس على شرفة منزلي أكتب سطورً 

 
ّ
 ر طه حسين و"دعأتذك

ّ
 ،"ها أنا هذا" مت  اء الكروان"، منه تعل

ا عن ه لفخامته وقوة تأكيده، حسبما أرى، بعيًد وهو تعبير أحبّ 

ة التي ال أعلم مفرداتها، والتي يمكن أن ة التقنيّ الصفات البالغيّ 

 تستخدم لوصف تعبير كهذا. 

كان الذي "د أمامي كدعاء الكروان ذكريات املاض ي تتردّ 

 ترجيع حين صرعت هنادي في ذلك الفضاءع صوته هذا الّجِ ر  ي  

ولكّنها اآلن محمولة على حناجر أصناف أخرى من . العريض"

الطيور، منها املهاجر، واملستوطن، واألصلّي. ومنها ما يصادقني 

ويترّدد على حديقتي، يوقظني على تغريده، ويتناول بذور عّباد 

 الشمس من يدي. 

لتقاء البحر الفضاء أمامي عريض يكتنف األفق عند ا

 
ً
د ل ببطء بين نجوم بدأت تتحّد التجوّ  ا لعينيّ بالسماء، تارك

ا بمياه املحيط الهادئ التي ال معاملها مع اقتراب الغروب، مرورً 

" في تخوم طلق عليها اسم "البحر التسمانّي والتي ي   ،تعرف الهدوء

ثم التالل التي ترتفع لتصل إلى  ،شرق أستراليا، إلى الشاطئ

 . في ضاحية "مرتفعات إيالنورا" دت عليه مسكنيذي شيّ املوقع ال

د املشهد. ليس أمامي ما يحجب أنا على شرفتي سيّ 

آية من آيات الجمال  ما أرى يأتي إلى ناظري   الرؤية، بل كّل 
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  واإلبداع. هذه هي سيدني، أجمل مدن العالم
ً
. وهذا هو طبيعة

هندسة  ي فياملوقع الذي أسكن فيه، وأسكن إليه ألمارس حبّ 

العمارة. ليس فقط من حيث التصميم والتنفيذ، ولكن العيش 

ة، واالحتفاء بما يبدعه العقل والقلب واأليادي. في صلب القضيّ 

ا لثقافة الجمال والراحة ولهذا أردت أن يكون مسكني تتويًج 

ة، أحاول ة. تلك هي فلسفتي املعماريّ والطمأنينة واالنتفاعيّ 

، شروط الحفاظ على البيئةن ما ما أمكن تنفيذها مراعيً 

 . واالندماج معها

 
ّ
ي حديقة الدار التي تقع تحت شرفتي بصري اآلن يغط

ا مع الغروب. مصابيح مباشرة، وقد أضاءت مصابيحها تلقائيً 

 
ّ
 ،املغمورة باملاء ،قتها بيدي. أما مصابيح بركة السباحةبتها ونّس رك

 بعد نصف ساعة من ذلك، لينبعث من البركة ضوء ءفتض ي

ج سطحها، وينعكس بدالل على أشجار أزرق يتراقص مع تموّ 

ة بانتظام حول ثالثة أرباع محيطها. أضواء النخيل املصطّف 

ها تستكمل أجواء الجمال بفيض من لكنّ  ،تستهلك قدرة ضئيلة

 األناقة، وتزيد من أمان املنزل.

ام ا على صّد تنهار من عيني حفنة من القطرات، ال حزنً 

التي على تلك املهزلة  اام، ولكن أسًف ه منذ أيّ ن الذي أعدمو يحس

ت إلى محاكمة ال يمكن أن تكون عادلة في ظل تلك الظروف أدّ 

 ة عامليّ التي تعكس ذهنيّ 
ً

 من هذا اإلحباط الذي ة مريضة، وذهوال

إليه، وبكاء من شعور شديد بالعجز. ها  "الشرق األوسط"وصل 

اًء ا بنّ كنت عنصرً و  ،همِ أنا هذا في حضن الغرب الذي آمنت بقي  

في صرحه، أراه يخذلني بريائه مثلما سبق لبني قومي أن فعلوا. ما 
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ى وخز وال ألبث أتلّق  ،أصعب أن أكون في هذا النعيم الجغرافيّ 

لتني ها كبّ تالحقني، ال ألنّ  1967جحيم التاريخ. نعم! عقدة 

ر األحداث نقل تطوّ  فلجمتني عن مواصلة حياتي، بل ألّن 

ا. أسائل نفس ي: هل وأكثر تعقيًد  ،اسوءً  وضع أشّد املنطقة إلى 

 
ّ
 ؟ي قمت بما عليّ فعلت مافيه الكفاية ألقول إن

ني القمر، الذي كان يقترب من االكتمال تلك الليلة، دّ ر  ي  

من تكوينه.  ثانية تمّر  س كّل الساحر الذي أحظى بتنّف  إلى الجّو 

 
ّ
  ،الظالم أكثر ما حّل وكل

ّ
اء. وضّ ما اختال القمر بجماله الكل

على  إضافيّ  استعددت ملثل تلك اللحظات بتركيب فاصم كهربائّي 

 ةدالقمر سيّ  ليصيرار عن الحديقة شرفتي. قمت فقطعت التيّ 

أردت أن يكون هذا املشهد إحياًء لحدث أعتّز به، الكون. 

ا له، فهو من ألهمني الفكرة.واستذكاًرا مسر   حيًّ

فيروز. كنت في بعلبك، في لبنان، أحضر إحدى عروض 

ف كّل شيئ فجأة، وانقطعت األنوار 
ّ
بعد فترة من العرض، توق

ها، 
ّ
 من ضياء  فأصاب املكان صمت مهيبكل

ّ
وظالم دامس، إال

. وفجأة انطلق صوت فيروز البدر املكتملة الوجه تلك الليلة

 
ّ
القشعريرة التي  ّن أد باللحن الرائع "نحنا والقمر جيران". أنا متأك

ودخلت في نسيج أعمدة  الحضور، كّل أصابتني يومها أصابت 

 ا.ر كثيرً تكرّ يتلك اللحظة مثل  ال أعتقد أّن معبد جوبيتر. 

ي تشفيع بدريوم دون فيروز، وبال هنادي. الني اللكنّ 

 تال  اهلكنّ 
ّ
اها أبوها ما سّم كفيني. أما هنادي التي أنا بصددها، فإن

 ه هو الذيكذلك بعد أن قرأ "دعاء الكروان" هو اآلخر. لكنّ 

رع، لتبق ابنته وحيدة بين أربعة أخوة حين لم تتجاوز الثانية  ىص 
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ولترميها األقدار ذات يوم في حياتي، فتعود لتنتزعها  من عمرها.

 مّني بعد أن تركت لي ولدنا الوحيد.
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ٌزيارة
 

 

السنوات الخمس األولى لبداية القرن الواحد والعشرين بدت 

ون بداية عهد جديد يقوم فيه لكثير من السورّيين على أّنها قد تك

 رئيس البالد الشاّب بإصالحات طال انتظارها. 

فكان يعلم تماًما أّن هذا مجّرد أمل، لكّنه  ،أّما ذلك الكهل 

على الرغم من ذلك لم يفقده وال للحظة. ولذلك حين اتجه من 

سيدني إلى دمشق في إجازة إلى وطنه األّم، كان فكره يعّج 

زدهار لوطن سرمدّي. أكثر أفكاره امللّحة كانت بتمّنيات الخير واال 

ه يريده وطًنا دائم الوجود على أرض الواقع، ال مجّرد ذكرى 
ّ
أن

زمٍن مض ى وانقض ى، يمّجدها الناس ويبقون عندها ساهين عن 

 مستلزمات الحاضر واملستقبل.

ذات يوم من أّيام اإلجازة اتجه مع زوجته إلى مدينة حمص  

 دمشقعلى متن حافلة أنيق
ّ
-ة، يدعونها "بوملان"، تعمل على خط

ف عند مدينة حمص
ّ
من  ،حلب، على أساس أّنها في طريقها تتوق

اب املتوجهين إلى هناك
ّ
قبل املواصلة إلى وجهتها  ،أجل الرك

 النهائّية.

سبب الزيارة دعوة من رابطة أدبّية كانت بينه وبينها  

 ،إلى أعضائهانشاطات كثيرة، وأرادت الرابطة تكريمه وتعريفه 

وإلى بعض أدباء وفناني حمص. استعّدت زوجته كعادتها لهكذا 

ة وثيرة، وتزّينت بمصاغها من الذهب واألملاس، 
ّ
زيارة، فارتدت حل



وألوان   111  
ٌ
   خطوط

 

ت 
ّ
قت بجمالها الفّتان، حّتى بدت وكأّنها نجمة سينمائّية حل

ّ
وتأل

 في بالد الشام.

ض ّي وقت الرحلة، ومالمح الجغرافيا التي يعرف  ها، أشار م 

إلى اقتراب مدينة حمص. قّدر أّن ما تبّقى للوصول ال يزيد عن 

فت الحافلة أمام 
ّ
عشرة كيلومترات. ولكن عند تلك اللحظة توق

ف هو من 
ّ
استراحة من تلك التي تخدم املسافرين. ظّن أّن التوق

اب حلب، وأّن الحافلة ستتابع إلى مركز حمص. لكّنه 
ّ
أجل رك

ي ذهنه سمع السائق ينادي بصوت قبل أن يكمل تقييم الوضع ف

اب حمص انزلوا هون، يلال
ّ
 غلب عليه الصراخ وصيغة األمر: "رك

 ... " أوام

ه لم يعلمه أحد، قيل له إّن الكّل  
ّ
حين بدأ احتجاجه، وأن

يعلم هذا الترتيب، وأّن القضّية بسيطة ألّنهما إذا وقفا على 

سّمونها بعض الحافالت الصغيرة التي ي الطريق العاّم تمّر 

"ميكرو"، ويمكن بسهولة التوّجه بواسطتها إلى قلب حمص 

 خالل عشر دقائق.

ه ال خيار لهما. تجاوزا منطقة وعرة بين  
ّ
كانا يعلمان أن

فا عندها، والطريق العاّم. وتحّملت 
ّ
االستراحة التي سبق أن توق

الزوجة تبعات ارتداء "الكعب العالي". )سيضيف هذا إلى الئحة 

 ذنوبه.(

أت عملّية جاّدة في تحّري الحافالت املاّرة، وألّي منها بد

فت واحدة. 
ّ
را لتقف. وبعد حوالي ربع ساعة توق

ّ
يجب أن يؤش

قام بفتح الباب بصعوبة، وهو من النوع الذي ينزلق للخلف على 

جانب الحافلة. فوجئ أّنها مليئة، عدا مقعد واحد جانب الباب. 
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اب والسائق ارتباكهما. ت
ّ
وّجه السائق إلى الزوجة الحظ الرك

: "طلعي يا إختي 
ً

طلعي. قعدي بصوت فيه بعض العصبّية قائال

هون،" مشيًرا إلى املقعد الخالي الوحيد. كان يتساءل ضمًنا إلى أّي 

 ،
ً

مكان سيشير السائق من أجل جلوسه. انحنى السائق قليال

األمر من فعل ساحر. ضغط  وسحب بيده قطعة ظهرت وكأّن 

د من ثباتها، وقال: "شّرف يا أستاذ."  السائق عليها
ّ
 للتأك

اب. الحافلة  
ّ
جلس على شبه مقعد مواجًها زوجته وكّل الرك

لون أكثر من دّزينة من الرجال 
ّ
ابها الذين ال يشك

ّ
تغّص برك

والنساء. ما إن بدأ بالتأّمل وعواقبه من التفكير، حّتى طلبت 

ل بثياب عسكرّية شاّبة النزول. بعد فتح الباب الذي تطّوع له رج

ا ذراعه ما  كان يجلس خلف الشاّبة، ووقف منحنًيا، مادًّ

 ف
ً

قّوته  مسك بقبضة الباب وشّده بكّل أاستطاع إلى ذلك سبيال

 
ً

إلى الخلف. ال يمكن للشاّبة النزول دون أن تنزل زوجته أّوال

وتثني مقعدها. وبعد مغادرة الشاّبة التي يبدو، مّما تحمل من 

ّية الهندسة، تحاول زوجته إعادة أدوات، على أنّ 
ّ
ها فتاة في كل

فيتطّوع هو وأكثر من راكب وراكبة  ،املقعد لوضعه السابق

ق الباب. تنطلق الحافلة، 
 
ل
 
غ باملساعدة. تعود زوجته إلى مكانها. ي 

 وتتكّرر هذه العملّية مّرتين على األقّل قبل الوصول إلى حمص.

اب. معظم الشباب والرجا 
ّ
ل بألبسة عسكرّية. نظر في الرك

معظم النساء بألبسة قروّية. رجال ونساء بألبسة بسيطة. لم 

تتزّين أّي من النساء بالحلّي، والخاتم الوحيد الذي ملحه على 

ر النساء اجدًّ ا إصبع سّيدة كان خاتم زواج متواضعً  ع 
 
. ش
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والرجال شبه "منكوش". لم تكن هناك أّي إشارات أّن أحًدا 

 ح. يستثنى من ذلك تلك الفتاة الجامعّية.استحّم ذلك الصبا

السّيدتان املجاورتان لزوجته لم ترفعا أعينهن عن أصابعها  

وجيدها. حّتى تلك التي تجلس وراءها، إلى يسارها، كانت تشرئب 

 
ً

ها كانت جاّدة، بل أقرب  بعنقها قليال
ّ
لتحاول النظر. الوجوه كل

 ما تكون ممسوحة بالحزن. 

من املعقول أن يكون ابن هذه  أصابه قلق شديد. هل

البالد وتفاجئه هذه املشاهد؟ نعم، كانت هذه أّول مّرة يرتاد فيها 

حافلة كهذه، وفي مناطق خارج نطاق املدن. حّتى حين كان مقيًما 

في طفولته وشبابه، ماذا كان يعلم عن الجماهير؟  ،في دمشق

"في فمه يبدو ال ش يء. قال لنفسه: نحن أبناء املدن يولد بعضنا و

ملعقة من ذهب". نستعمل السّيارات الخاّصة، ونستأجر 

 "تاكس ي"، وبعضنا يذهب للسياحة داخل وخارج البالد.

زاد اطالعه على هذا الجانب من وطنه األّم وهو بعيد عنه  

آالف األميال، وبعد سنوات من تلك الزيارة. بعد اندالع العنف 

التي تزداد مع زيادة  وبداية التهجير واللجوء، ظهر حجم املأساة

ف االقتصادّي. هل أهّم أسباب املشاكل انعدام 
ّ
الفقر والتخل

 الشعور بها، رغم أّنها أقرب من حبل الوريد؟

دخلت الحافلة مدينة حمص، وبدأ يسأل السائق عن  

العنوان الذي يقصده. طمأنه السائق أّن العنوان على الطريق 

أستاذ ما بتنزل إال نفسه الذي تسلكه الحافلة: "وال يهّمك 

اب باملسألة. استفسرت احداهن عن طبيعة 
ّ
عالتمام." اهتم الرك

د أحدهم أن ال تثريب عليهما
ّ
ولسوف يعلمهما حال  ،املكان، وأك
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ه سبق له التأكيد على هذا: "شو 
ّ
د السائق أن

ّ
الوصول. أك

زلوا محل ما بيريد؟" 
ّ
 قصتكم، مو قبل شوي قلنا لألفندي إنو حن

 حين تو 
ّ
د كّل من تكلم سابًقا على ف ق

ّ
السائق لنا، أك

ة العنوان: "إي هادا هو،" "ليكو املدخل جنب البناية صّح 

 الزرقا،" ... 

بدأ يرى في العيون ابتسامات، وخرجت من الشفاه 

 سالمات. 

 قالوا. "اوداعً "قاال.  "اوداعً "

، يحمل معه كرم وطيبة هذا انزل من الحافلة مغادرً 

أمرة، وعقدة ذنب ال يعلم إن كان هو أحد الشعب املغلوب على 

 املسؤولين عن ارتكابه.
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ٌالطّيارة
ٌ

 

 أكاد من الفرح أطير! 

ها أنا هذه أبدأ بنقل حوائجي الشخصّية من الغرفة التي 

سنوات، إلى  تشاركت فيها مع أختي سناء، التي تصغرني بعشر

 غرفة أخينا األكبر زاهي.

، وألسباب غير لم يحصل هذا األمر بسهولة أبًد   ا. والدي 

واضحة لي تماًما، أرادا أن أبقى مع سناء في الغرفة التي نتشاركها 

نا. حّجة  في الطابق األّول من املنزل، ليس بعيًدا عن حجرة والدي 

أّمي أّن سناء لن تستطيع تحّمل بقائها وحيدة في الغرفة. وحّجتي 

ني، وأنا في آخر سنوات املدر 
ّ
سة، بحاجة أّن سناء تكبر، وأن

للتركيز على دراستي للحصول على املعّدل الكافي الذي يؤّهلني 

رتها كيف اضطر 
ّ
لدخول كلّية الطّب هنا في بلدي دمشق. ذك

ه لم يحّقق املعّدل املطلوب. 
ّ
زاهي للسفر من أجل الدراسة ألن

رتها أّنها إذا كانت قلقة على كوني فتاة ستكون في غرفة 
ّ
وذك

سمح لوحدها على بعد طابق  واحد من غرفة والديها، فحتًما لن ي 

 لها بالسفر خارج البالد من أجل الدراسة.

  
ّ
ني فتاة، وأّن ال أحد  وذك

ّ
تني أن يطلب مّني املتابعة بعد  ر 

الثانوّية العاّمة، وأّن والدي، بعون هللا وإرادته، قادر على تأمين 

 حياتي إلى يوم زواجي وأكثر.
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ّول في الصف، وعالماتي التي لم يبدو أّنها تجاهلت ترتيبي األ  

تشهد املدرسة لها من نظير، في كّل سنة من سنين دراستي. 

ني أريد إتمام تعليمي، وأريد التخّصص والعمل، 
ّ
ت  كيف أن ر 

ّ
وفك

فت عن الكالم، خصوًصا حين راح ذهني 
ّ
وأريد وأريد ... لكّنني توق

رت نفس ي أّن ال
ّ
طّب ليس في طريق "أريد أن أكون حّرة"، وحين ذك

 ما كان على بالي مطلًقا.

قّدم لي والدّي كّل الحّب والعطف والرعاّية بكرم عّز مثيله:  

أفضل الطعام وأجمل الكساء. ومقارنة مع أقراني، كنت حتًما 

 أكثر من عين حاسدة.
 
 هدف

بيد أّن شيًئا ما كان مفقوًدا. ش يء ال أستطيع التعبير عنه  

ه ال  بالكلمات. أو رّبما ال أجرؤ أن
ّ
ني رغم هذا النعيم كل

ّ
أقول إن

زلت أبغي الحّرّية. أن أتحّرر من ماذا؟ وكيف أواجه أّمي بهذا 

الشعور إن كنت أنا نفس ي أتخّبط في فهمه؟ وهل يمكن لوالدتي 

؟
ً

 أن تفهمه؟ هل هي حّرة؟ هل رجالنا أحرار أصال

ني أعلم أكثر  
ّ
يصيبني نوع من الرضا )غرور؟( حين أحّس أن

لهما في عشرات  من أّمي
ّ
وأبي. ولكن أقّر بشكري لهما عدم تدخ

ني 
ّ
 عمري، وأن

 
ني سابقة

ّ
الكتب التي أقرأ. وأطمئن ملديحهما أن

قادرة على اختيار املناسب. ولعّل بعض هذا يعود ملحّبة والدي 

 للقراءة، وهو لم يكمل تحصيله أكثر من االبتدائّية. 

 من أخي قبل مغادرته. 
 
ة د  أّيد حّجتي في  جاءتني املساع 

ر أّمي وأبي 
ّ
ضرورة الخصوصّية والتركيز على الدراسة. ذك

نا في الستينّيات من القرن العشرين، في 
ّ
رهما أن

ّ
بوضعه. وذك

عصر صار فيه للمرأة مكانة متقّدمة، واملزيد من الفتيات 
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رض ي ابنتهما طموحها وهي أمام 
 
يكملن دراستهّن. ونّبه بفائدة أن ت

قّرت أّمي أّن التعليم سيجعل من األّمهات أكثر أعينهما. عندها أ

فهًما لبناتهّن، وأكثر قدرة على مساعدتهّن في واجباتهّن 

الدراسّية، على عكسها هي الجاهلة بهذه األمور. اندفعت نحو 

ر أّنها لم تقل شيًئا بمثل هذه القيمة منذ زمن 
ّ
أّمي أعانقها، وأفك

 طويل.

  
ّ
ه لوال زاهي، الرجل، لرّبما بقي الشعور بالخيبة يالزمني ألن

ما تحّقق ما أريد. قّررت أن ال أشغل بالي أكثر بالبحث عن 

 الناطور، وأسرعت أستعد للسعي وراء العنب.
 

. الهواء في باحة الدار 1965يوم من أّيام آب في دمشق عام 

ر بعض الشعور بالبرودة مقارنة مع 
ّ
ساكٌن تماًما، والظّل وف

لكّنه ما كان ليمنعني أن أذهب بين الحين  شّدة الحّر في الخارج،

ط الفناء، أو ما يسميه الدمشقّيون واآلخر إلى البحرة التي تتوّس 

فهما على بنافورتها، وأداعب املاء بيدّي ثم أجّف  ،"أرض الديار"

رني 
ّ
وجهي وصدري. ما كنت ألنقطع لحظة عن أّي ممارسة تذك

 املنزل ومخادعه. بنعيم هذه الجّنة املزدهرة بين جدران وزوايا

ني  
ّ
ما هّمني عدد الرحالت التي قمت بها بين الغرف. املهّم أن

كنت أّود االستقرار واالستقالل في األعالي بأسرع وقت. أردت 

جميع كتبي أن تصعد معي. ولهذا كان علّي أن أجمع ما تركه زاهي 

على رفوف وطاولة الغرفة من كتب وأدوات، وأضعها في خزانة 

ل هذه األغراض في سرداب يستعمل أساًسا غرفة مخّصصة ملث
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للمؤونة: "بيت املونة". وهي غرفة تحت أرض الديار يحتاج 

 الوصول إليها إلى الهبوط ثماني درجات.

زت على حملي بعًضا من كتبي 
ّ
في غرفتي  ،شعائر العمل ترك

ا على طول الطابق األّول إلى  ،السابقة في علبة أجتاز بها ممرًّ

قابلة. وهناك أدخل من باب يؤّدي إلى درج خشبّي الناحية امل

ه 
ّ
ضّيق يصعد بي إلى سطح املنزل. في نهاية الدرج املسقوف كل

 فسحة فيها باب يؤّدي إلى غرفة زاهي، وآخر إلى سطح املنزل.

أدخل غرفة زاهي، أفرغ ما أحمل، أجمع في العلبة ما  

، أهبط الدرج الخشبّي، أجتاز امل
ً

مّر، أهبط استطعت إليه سبيال

الواصل بين الطابق األّول وأرض الديار، أقطع  الدرج الحجرّي 

عرض أرض الديار ألهبط الدرجات التي توصلني إلى السرداب، 

أوّزع حمولتي على رفوف الخزانة، أصعد متلّهفة نحو البحرة، 

، أتابع صعوًدا على الدرج الحجرّي 
ً

ب روحي وجسدي قليال
ّ
أرط

سناء تحاول جمع بعض الكتب في نحو غرفتي السابقة ألجد 

علبة ألّنها أحّبت أن تساعدني، آخذ ما لديها وأشكرها، ثم أبدأ 

 الجولة التالية.

ت العملّيات لجزء كبير من اليوم، وكنت وسناء استمرّ  

ا. لكّنها، على صغر سّنها، كانت فخورة أّنها ستتفّرد 
ً
نتصّبب عرق

 أيًضا. غرفة. قالت إّن هذا يشعرها أّنها كبيرةبال

حين انتهينا، ما كان لنا سوى ما نقوم به عادة بعد مثل  

هذه الجهود. هرعنا وارتمينا في حضن املاء، وغمرنا جسدينا وما 

عليهما من كساء وزينة حّتى المسنا قعر البحرة وأخفنا أسماكها 

ناه 
 
ش

 
امللّونة، ثم انتفضنا بارزتين ضاحكتين عابثتين باملاء فرش
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األخرى، وأصاب مساحة كبيرة خارج البحرة. واحدتنا باتجاه 

شاهدتنا والدتنا غاضبة ضاحكة، وشّددت أّن علينا تنظيف 

 املكان ونفسينا بأسرع وقت قبل عودة الوالد من عمله.
 

مقارنة مع كّل أرجاء هذا البيت، الغرفة على السطح أكثر تذكيًرا 

ه بحّر الصيف الدمشقّي في ِعّزه، فشهر آب يشار إليه على أ
ّ
ن

ِعًرا  ت  س  "اللّهاب". أثناء منتصف النهار تصبح الغرفة أتوًنا م 

اًرا من جهّنم. أّما في الصباح الباكر والليل، فهواء السطح  ع 
ت  س  م 

 بارد عليل.

  
ّ
خاذ هذه الغرفة مسكًنا أعلم الكثير عن هذا كنت قبل ات

فّضل أّمي نشر الغسيل، رغم الصعود الطويل، 
 
السطح. فيه ت

 ،مس "صّحة وعافية" كما تقول. في مواسم املشمشلكّن الش

كنت أساعد أّمي في نقل الصواني لتعريض "املعقود" للشمس 

مكّونات الترويقة  كواحد من أهّم  ليكتسب قوامه النهائّي 

الدمشقّية: مرّبى املشمش. وفي أّيام معرض دمشق الدولّي كّنا 

لتي كانت نصعد جميًعا في املساء ملشاهدة األلعاب النارّية ا

ى شوي 
ّ
تجذبنا رغم بعد موقعها. وأّيام الجمعة كان والدي يتول

ر البيت 
ّ
اللحم على منقل الفحم على السطح، وبهذا ال يتأث

تكون أّمي  ،بالدخان وتبعاته. وحين ننزل بالشواء إلى أرض الديار

قد أعّدت املائدة قرب البحرة في الهواء الطلق، ونتناول الطعام 

 ورة، وفي ظالل الياسمين والنارنج والكّباد.على نشيد الناف

طلُّ من السطح، محمّية بدرابزين حديدّي، على فناء  
 
أ

وقد انعكست عليه ظالل  ،الدار تحتي ألرى سطح املاء في البحرة
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امللّونة، ولكأّن حيلة  والعرائش، وبينها تتبختر األسماك األشجار

 ن البّرية. تصويرّية جمعت بين الكائنات املائّية واألغصا

أرمي ببصري خارج نطاق السطح على مقّومات دمشق  

تها، وكيف تنتهي عند سفح جبل 
ّ
القديمة ببيوتها وشعابها وأزق

م 
 
ل ع 
 
قاسيون. وكما يفتخرون: "في حضن قاسيون". لكّن امل

، هو املسجد األموّي بمآذنه الثالثاألهّم، واألقرب إلى بيتنا، 

من تحف: صرح يؤّرخ لحضارة  وهندسته املتمّيزة، وما يحويه

 عريقة. 

هذه هي الشمس تميل إلى الغروب. ومع تبّدد الحمرة  

ن الجامع األموّي 
ّ
رخيًما بعيًدا، لكّنه  املشرقّية أتى صوت مؤذ

مسموع كدمدمات لحن تتقّصد به السماء كّل أذن صاغية، 

ِحبُّ كّل قلب صاف. يؤّدي والدّي صالة املغرب، ثم تبدأ  ت  وتس 

 التحضير للعشاء.عجقة 

أحسست وأنا على هذا االرتفاع األرض ّي الذي رافقه صوت  

ني بتلة ورد محمولة على النسيم. 
ّ
نسب إلى أعالي السماء، أن ي 

ي أطير بكّل جوارحي. وفهمت اآلن ملاذا يطلقون على 
ّ
أحسست أن

هذه الغرفة على السطح "الطّيارة". إّنها الغرفة الفريدة عن كّل 

عٍد وراء منطقة الشفق. الغرفة "البوهيمّية" املنزل، الشا ردة في ب 

التي ال تتماثل مع تعقيدات ورسمّيات املنزل. إّنها الغرفة التي 

تناسب محّبتي للعلّو والسمّو والتمايز واالنطالق في اتجاه 

 النجوم.

ِتها. أحّب  أدخل
 
غرفتي الجديدة، وأنظر إليها اآلن بعين ماِلك

ا السطح فوق املدينة الخالدة. صحيح أّنها ستكّرسني على هذ
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ني أحّب الجّنات األرضّية الدمشقّية، لكّنني أشّد انجذاًبا نحو 
ّ
أن

االنعتاق من أّي قيد أو شرط يأتي مع الخير والجمال. نعم، أكاد 

 من الفرح أطير!

ا إلى جانب الباب، فأضاء املصباح  ت  بإبهامي وسّبابتي زرًّ
 
ل ت 
 
ف

ق وس
ّ
ِبس من الطراز الكهربائّي املعل ق  ط الغرفة بسلك وم 

القديم. الضوء كان باهًرا بقّوة مئة شمعة، وال شّك سينفعني 

ها باللون 
ّ
. جدران الغرفة وسقفها مطلّية كل

ً
في دراستي ليال

األبيض. األرض إسمنتّية مثل أرض السطح. تحّدث زاهي عن 

تاء تبليطها مراًرا، لكّن الوقت استبق النّية. ولذلك كان في الش

يفرش عليها سّجادة صوفّية قديمة من صنع دمشق، طغى عليها 

اللونين األحمر والبيج، لكّن نقوشها فارسّية التصميم. وفي 

 .السّجادةتحّل حصيرة مكان الصيف 

يتوّسط الغرفة سرير مفرد من الحديد الصّب املتواضع، 

ومكتب خشبّي كبير، بأدراج كثيرة، إلى جانب الباب الزجاجّي 

يض بإطاراته الخشبّية، وهو الذي يخدم كنافذة للغرفة العر 

من في الغرفة العودة إلى  وكباب إلى السطح مباشرة، فال يضطّر 

ا  الفسحة في أعلى الدرج ليدخل السطح. وهذا ما أعجبني جدًّ

نني من االستلقاء على الفراش، وأمامي مدى السطح 
ّ
ه يمك

ّ
ألن

ّبل  وجه
 
ق
 
القمر، وأغمز  ما تيسر لي  وبعض من السماء التي فيها أ

 من النجوم.

لم أكن أعلم مدى سعة هذه الطّيارة، ولكّن ما فيها من 

أثاث يبّين أّنها غرفة كبيرة الحجم. خزانة للثياب بثالثة أقسام، 

ومنضدة جانبّية بمرآة، تكاد تصل إلى السقف، أمام رأس 
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رة م
ّ
ن السرير، ورفوف قام زاهي بتركيبها على كّل مساحة متوف

الجدران. باإلضافة لكرس ّي املكتب، يوجد كنبة صغيرة لشخص 

واحد، يمكنه الجلوس فيها براحة، وسند ذراعيه من الجانبين، 

 وهو يقرأ كتاًبا بين يديه. 

لن أستغني تماًما عن غرفتي السابقة التي ستحتفظ 

بمعظم ثيابي وأدواتي، وعلى كّل حال ال بّد لي من النزول إلى 

ما دعت الحاجة، وهذا هو  الطابق األّول 
ّ
الستعمال املرحاض كل

فموصول بالسطح من  ،العيب األساس في انتقالي هذا. أّما املاء

 طريق صنبور وحيد.

ت  أّمي من أرض الديار
 
ر خ : "زهرة، تلك الليلةمّرتين  ص 

مّرتين أن ال أجبتها زهرة، أما انتهيت من ترتيب الغرفة بعد؟" و 

ني سأخلد إلى 
ّ
النوم قريًبا. وأخيًرا، راعني سماع قدميها تقلق، وأن

تطرقان بقبقابهما على خشب الدرج صعوًدا نحو الطّيارة. 

ا،  انتفضت خارج السرير بجسدي العاري، وأغلقت الباب تلقائيًّ

ثّم ارتديت قميص النوم. أعدت فتح الباب وسمعت خطوات 

 وتباعًدا مع زيادة الصعود عل
ً

ى هذا أّمي التي كانت تزداد تثاقال

الدرج الضّيق املغلق. انفجرت  ضاحكة وأنا أسترجع في ذهني 

 مشاهد من أفالم هتشكوكّية.

ني في آخر مراحل إعداد 
ّ
تمالكت أعصابي، وتظاهرت أن

سريري للنوم. وكذلك هّيأت نفس ي لسماع محاضرتها التالية، 

التي لن تكون سوى إعادة ملا هو معهود منها في مثل هذه 

كن من األفضل لو بقيت في الغرفة مع أختك؟ الحاالت. "ألم ي
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ماذا لو أردت الذهاب إلى املرحاض في منتصف الليل؟ ألست 

 خائفة من البقاء هنا لوحدك في الليل؟ ألن تفتقدي أختك؟"

 كّل مّرة تلك 
ً
ة ِدر  ص  عانقت أّمي وقّبلتها على وجنتيها، م 

د على صدق املشاعر. حّبي له
ّ
ا حّب األصوات املألوفة التي تؤك

 أصيل بال شّك. ال بّد أّنها تشعر بذلك. 

"تصبحين على خير يا زهراء". كانت تذكر اسمي اآلن كما 

هو في قيد النفوس، وكأّن "زهراء" أهّم من "زهرة"، وتستعمله 

كذلك إشارة إلى رضاها عّني في نتيجة األمر. أّما أنا فانجذابي لم 

ة"، بل إلى الز   ر  ه  هرة ... نعم، إلى مناطق خارج يكن إلى "زهراء" أو "ز 

 نطاق الحدود املألوفة. 

شعرت فجأة بتعب شديد، لكّنني بكّل سرور كّرمت 

جسدي العاري بأن جعلت كّل ناحية منه تلمس نعومة الفراش 

بت كثيًرا قبل 
ّ
القطنّي، قطن بالدي، أجمل قطن في العالم. تقل

سطح. أن أستقّر على ظهري وأنظر عبر الباب املفتوح إلى ال

عندها بدأت جرعات من شذى الياسمين الدمشقّي، املحمولة 

على نسائم الليل الباردة، تدخل كّل منافذي وتضرب عميًقا في 

تأّوهات نشوتي وأنا أتخّيل لو أّن فرًعا من عريشة  مهجتي. كتمت  

الياسمين، ذلك الذي وصل في صعوده إلى ما تحت الطّيارة 

ا عن جسد يتفّتح  بقليل، يتجّرأ أكثر ويتسلل إلى
ً
فراش ي باحث

 .ذروةللحّب، فيمعن في مداعبته حّتى ال

استكان البيت وأهله والليل الذي ال أعرف كم سيطول أو 

ني وحدي بال رقيب، وعلمت أّن الطّيارة بكّل 
ّ
 يقصر. أحسست أن
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حمولتها لن تطير، وأّنها مجّرد اسم مستعار. أّما أنا، فال جّنة 

  روابطي ستلجمني عن التحليق.وال ،وال طّيارته ،البيت

صدرت عّني، رغم إرادتي، واحدة من تلك اآلهات املكبوتة، 

حافية  العاري، واندفعت  خارج السرير بجسدي الغّض 

 القدمين، وخرجت من الغرفة راكضة نحو السطح.

فت في مركزه. مددت ذراعي  فوق رأس ي، وبيدي اليسرى 
ّ
توق

هرة، وبسطت يدي اليم نى لتالمس أصابعي وجه قبضت على الز 

 القمر.  
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 أبواب
 

 

األحالم األولى كانت بال نوافذ أو أبواب. كنت فيها أسير  "الحول 

وال قّوة!" أّما الحلم الرابع فكان له باب. لم أتساءل أو أناقش، 

راق أمامي، ناصع البياض، وأنا على  بل ارتعشت   حين تجّسد الب 

 عتبة باب الحلم الرابع.
 

ٌالٌش يءٌآخروأناٌأنا،ٌ"

م ٌ
 
حل

َ
هلٌهذاٌالليل.ٌأ

َ
ٌمنٌأ ٌواحد 

ٌ
َ
ق و 

َ
،ٌف

َ
ق و 

َ
ٌ...ٌبالصعودٌعلىٌحصانيٌف

ٌ وَعٌخلفٌالتّل  ب 
 
ن تبعٌالي 

َ
ٌأل

ٌ ن 
ي 
َ
ف ل 

َ
ت
 
خ ٌفيٌالريحٌم  د  ع 

َ
ٌياٌحصاني.ٌلمٌن د  ٌ"فاصم 

 

لم أكن بحاجة لبذل أّي جهد: وجدت نفس ي على صهوته أذوب 

ه الحلم داخل الحلم. ح
ّ
 بي بعد طيرانه أثيًرا رقيًقا كأن

ّ
ين حط

ني اآلن 
ّ
ي عبرت املجّرات بسرعة الضوء، وأن

ّ
اللحظّي، أدركت أن

قت إلى الوصول 
 
على أرض لم أزرها من قبل، في مدينة طاملا ت

 إليها.

أّول من قابلت في القدس كان حبيًبا من أحّبة القلب: 

 جدارّيته على كتفه. يمش ي ويمش ي 
ً

محمود درويش! يمش ي حامال
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 ذراعي حول ذراعه دون كنّ ويمش ي، ل
ُّ
ف

 
ه ال يبرح مكانه أمامي. أل

 أن أنبس ببنت شفة. يشّد على ذراعي دون أن ينبس بحرف.
 

ريد ٌٌاسأصيٌريوًمٌ"
 
ٌماٌأ

ٌيوًمٌ ٌا،شاعرًٌٌاسأصير 

ن ٌَره  غتيٌمجاز ٌٌواملاء 
 
ٌبصيرتي.ٌل

ٌوالٌأشير ٌ قول 
َ
 "للمجاٌز،ٌفلٌأ

 

ة، نشيد ينطلق مّنا لكّنني بدأت أسمع تالوتنا الكاملة للجداريّ 

ا: هو املبدع وأنا املتلّقي. كان بإمكاني أن أراني وأراه في الوقت  سويًّ

عينه، وراعني أّن دمعة سقطت من عينه وعيني في اللحظة 

 نفسها حين وصلنا إلى: 
 

"ٌ
 
ناٌوقدٌامتألت

َ
ٌٌأماٌأ

ٌأسبابٌالرحيل ّل 
 
ٌبك

ٌلي.
 
ٌفلست

ٌلي
 
ست

َ
ٌأناٌل

ٌلي.
 
ست

َ
ٌ"أناٌل

 

 ًعا في بكاء جنونّي.ثم انفجرنا م

: وجدنا نفسينا على صهوة لم نكن بحاجة لبذل أّي جهد 

راق  أثيًرا رقيًقا، لكّن الجدارّية بقت صلبة كالصخر، وكادت الب 

 غدرتها سرعة الضوء 
تطيح بنا في الفضاء العريض، لوال أن 

فهبطنا في دمشق. نمش ي مًعا كما مشينا في القدس: الذراع حول 
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رّية تثقل كتف محمود، وأنا مثقل بنشوة محمود الذراع، والجدا

 ته.وجداريّ 

ا 
ً
البقعة التي هبطنا عليها في دمشق القديمة كانت وسط

 ،بين البيت الذي ولدت فيه وبيت نزار قّباني، حبيبي األكبر

وحبيب دمشق األعظم. بدأت بسحب محمود باتجاه مكان 

ا إلى التباهي أمامه وتس
ً
ي كنت متشّوق

ّ
جيل نقطة والدتي، ألن

لصالحي في سجل مقامه العالي، وأنا مجّرد فرد عادّي كان من 

د مسقط رأس ي  ِ
ّ
خل ه اآلن ي 

ّ
ه قبل تأّبط ذراعي، ولعل

ّ
ي أن

ّ
حظ

بقصيدة من قصائده العصماء. أّما هو فبدأ يسحبني باتجاه 

ه كان 
ّ
منزل نزار. تعّجبت كيف عرف. وتعّجبت كيف عرفت أنا أن

ه مل
ّ
اذا لم نكن نتواصل بالكالم ونحن يعرف. وأكبر العجب أن

 نقف جنًبا إلى جنب؟

 وجاءت كلماته التي ترّددت حولنا دون أن نعلم من يلقيها:  
 

؟"
 
ٌاألشواق ٌبك 

 
ت

َ
َعل

َ
:ٌماٌف

 
ٌياٌبنت

ناٌوتحم
 
ل
 
،إنٌالريحٌتصق ٌلناٌكرائحةٌالخريف 

ٌياٌام ،ٌرنضجت  تيَّ ازَ
َّ
ك ٌأتيٌعلىٌع 

ٌبوسعكٌاآلنٌالذهابٌعلىٌ"طريقٌدمشق"

ٌوا ٌحارس  ك 
َ
ٌمنٌالرؤيا.ٌَمل

ً
ٌثقة

ٌعيد ٌ ةٌعمرنا،ٌواألرض  ٌ...ٌوحمامتانٌترفرفانٌعلىٌبقيَّ

) هم  ٌالخاسرين)ٌونحنٌمن  ٌعيد  ٌ".األرض 
ٌ
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راق ثانية، واجتاز بسرعة الضوء  نا الب  ف  وفي غمرة حيرتنا، تلق 

عتبات أحالم كثيرة، منها بأبواب ونوافذ، ومنها بال منافذ. ما هي 

 لحيظات و 
ّ
راق منحاز إلى هواي. ها هو على عتبة إال أعرف أّن الب 

باب الحلم الالمعدود يلفظنا أمام عتبة داري في سيدني. يفلت 

وال  ،محمود من يدي ويهرع إلى الجلوس في سّيارتي. ال يعبأ بالبيت

سرع  ،بحديقته
 
وال بصيحات أهل البيت: "تفّضل ... تفّضل ... " أ

جاه يعرف كالنا أين ينتهي، لكن خلفه وأبدأ قيادة السّيارة بات

 دون أن نتشاور أو نتحاور.

تنا الجديدة، وأنا اآلن في  
ّ
الرغبة في الوصول إلى محط

بلدي، وبكامل سيطرتي على القيادة، على عكس الوضع مع 

ت  عّني مجّرد التفكير في  د  ع  راق حين كنت مسلوب اإلرادة، أب  الب 

ني رسيل خليفة اكيف ملحمود أن يعلم أّن م
ّ
في سيدني، وأن

 للجدارّية على ظهره اوم
ه 
 
ل م  رسيل على معرفة ببعضنا. لكّن ح 

ه يريد توصيلها إلى مكان 
ّ
بإصرار، رغم ثقلها الباهر، أوحى لي أن

ما. ولكّنه ألم يكن يعلم أّن الجدارّية بالحفظ والصون، وأّنها 

ه؟ أم هل يريد شيًئا آخر؟ هل يريد ما يريده 
ّ
وصلت للعالم كل

ه يعمل منذ مّدةام
ّ
 ،رسيل، وما سبق أن خّبرني عنه، أال وهو أن

ا على "تالوتها وموسقتها" بناء على رغبة  وملدة ست ساعات يوميًّ

سبق ملحمود التعبير عنها؟ هل جاء محمود يستعجل هذا 

 العمل؟

ى في نهاية الطريق الذي يقع فيه احين ملحت م 
ّ

رسيل يتمش 

، كان محمود قد اختفى من مقّر إقامته، منتظًرا موعدي معه

رسيل الباب وجلس حيث كان يجلس محمود، اسّيارتي. فتح م
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وانطلقنا إلى مطعم على ضّفة املاء نتناول الغداء ونتجاذب 

 أطراف الحديث.

رسيل عن مغامرتي مع محمود، ولكن سواء الم أخبر م

نا أم ال، كان محمود حاضًرا ...  س   أحس 

  

 
 الفّنان مارسيل خليفة
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لمحٌمنم  

ٌثقافةٌاالستبداد
 

 

يحكم العالم العربّي اليوم )ومنذ مئات السنين( طغاة مستبّدون 

فاسدون، ومعظمهم يبقى في الحكم إلى مماته، ومن ثّم يؤول 

 الحكم إلى وريث على األغلب هو ابنه. 

مهما تنّوعت مسّميات أنظمة الدول العربّية، ال يمكن 

د من
ّ
ه ديمقراطّي ولو على قدر  إيجاد نظام واحد يمكن التأك

ّ
أن

 بسيط.

هذا الوضع هو من أهّم العوامل التي أّدت إلى انهيار 

املنطقة العربّية، والتي يمكن أن تكون بداية الندثار العرب تماًما 

 كما اندثرت شعوب كثيرة عبر مسيرة التاريخ.

ليس غرض ي هنا الدخول في مجال استبداد الحكم، سوى  

ى عليكم". ومع أّن فيه التنويه بالقول الشا
ّ
ئع "كيف تكونوا يول

من الصّحة، خصوًصا ما قد يستنتجه القارئ من مقالي  اكثيرً 

قول منقوص، ويهدف إلى تبرير بقاء الطغاة،  ،برأيي ،هذا، لكّنه

هم، رّبما بسبب العجز عن أو التغاض ي عن فعل أّي ش يء ضّد 

 ذلك. وهو استخفاف بذكاء الشعب. ومقابل ذلك ال يمكن

التقليل من أهّمّية تأثير الحاكم املستبّد في عملّية برمجة األّمة 

لتقبل الخنوع والخضوع لألمر الواقع، غالًبا بالترهيب. أي  أّن 
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لق االستبداد، الحاكم من الذي يخ :السؤال الذي يرد دائًما هو

  أم املحكوم؟

أوسع من عملّية العالقة بين الحكومة  ،برأيي ،املشكلة 

وتعود في جزء كبير منها إلى طبيعة البيئة االجتماعّية والشعب. 

السائدة، والتي أعتبر  أفرادها يشتركون في ثقافة استبدادّية من 

ز ع
ّ
يه هنا. لالوالدة حّتى املمات. وهذا هو الجانب الذي أرك

واالستبداد ال يعني القمع بالقّوة والعنف والقتل فقط، بل 

 حين يص
ً

 تساهم في اغتيال يصبح أكثر خطًرا وتغلغال
ً
بح ثقافة

الفكر الحّر، وتحّد من القدرة على التجديد واالبتكار، وتمعن في 

تقييد الحرّية الشخصّية. وكما يأتي االستبداد نتيجة الخصومة، 

ه يأتي 
ّ
ه يأتي نتيجة الحّب أيًضا، وهنا قد يكون أشّد بأًسا ألن

ّ
فإن

ل. في كّل الحاالت يقود إ ِ
ّ
ل ض  لى النفاق، وتعطيل مقّنًعا بسالح م 

 الفكر، وتمرير األمور دون تمحيص.

ز على العالم العربّي  
ّ
ي أرك

ّ
، ال أعني أبًدا أّن هذا ومع أن

العالم هو وحده الواقع في هذه املعضلة، لكّن القضّية قضّية 

 نسب متفاوتة، واألهّم من ذلك هو أّن أصولي تعود إليه.

ي دائًما. وكانت وأنا على مقاعد املدرسة كنت أزور بيت جّد  

عّماتي وجّدتي يحطنني برعاية وحّب كبيرين. وحين يحين موعد 

الطعام، يبدو أّن الشعور السائد كان هو أّن "األكل على قدر 

املحّبة". بعد أن  أكتفي من الطعام، كان ال بّد لواحدة من 

كل املزيد. كان من شبه املستحيل أن  أ النسوة أن  تطلب مّني

ي ال أستطيع. لم أكن على قدر كاف من أرفض، أو أقنع
ّ
ها بأن

"اللباقة"، وكانت تغلب على تصّرفاتي منذ ذلك الوقت الصراحة 
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الكاملة، والتمّسك بموقفي. كنت أرفض مزيًدا من الطعام. 

التي كانت  وكنت أرى االنزعاج في وجوه أحّبتي وتصرفاتهّن 

ت أعي تختلط فيها األصالة مع شعائر العادات والتقاليد. وكن

ذلك وأكرهه، على الرغم من تقديري التاّم لجوانب املحّبة، لكّن 

خالفي كان حول أسلوب التعبير عنها، وقناعتي أّن املحّبة 

ف.
ّ
 لكّل هذا التكل

ً
 الصادقة ال تحتاج أصال

طبًعا كان رفض الضيافة أو املزيد منها الجانب اآلخر لتلك  

ب. أي  إذا عرض عليك الشعائر. وكان هذا يعتبر جزًءا من التهذي

، حّتى لو كنت ترغب 
ً

أحدهم شيًئا، يكون من األدب رفضه أّوال

فيه. ثّم يلّح عليك املضيف، وتتمّنع، ويلّح، وعندها تقبل. وهكذا 

ه إذا 
ّ
ك تماهيت مع قوانين اللعبة. املشكلة أن

ّ
تكون "مؤّدًبا" ألن

 لعدم رغبتك في الش يء، أو قدر 
ً

تك كان رفضك األّول يعود فعال

ا غليظ القلب.
ًّ
 على تناوله، وواصلت الرفض. عندها تصبح فظ

دخلنا مّرة بيت صديقة عزيزة فأرادت أن ترينا تغييًرا 

أحدثته في ديكور جانب من املنزل. كانت سعيدة فخورة بتغييرها 

ا ألّحت 
ّ
فها آالف الدوالرات. وسألت عن رأينا. ومل

ّ
الحديث الذي كل

الهناء والسعادة." لكّنها غضبت وعّيرتني بنظراتها إلّي، قلت لها: "ب

ني لم أبِد رأًيا واضًحا حول جمال هذا التغيير النفيس على حّد 
ّ
أن

تعبيرها. الواقع أّن التغيير لم يعجبني مطلًقا، والنموذج القديم 

ه ال بّد أن 
ّ
كان األقرب إلى ذوقي. ماذا تفعل حين يفترض اآلخر أن

 
ً

، وبذخوا عليه كثيًرا؟ تمالكت يعجبك عملهم طاملا وجدوه جميال

ك راضية عنه."
ّ
 نفس ي، وكتمت صراحتي، وقلت لها: "املهّم أن
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يريد الناس أن نحّب ما يحّبون. هذا مفهوم ومعقول. ولكن 

قّدرون. بل املضحك أّنهم  حين تعّبر عن وضعك املخالف، ال ي 

غالًبا ما يبدؤون طرحم بقول ش يء مثل: "تذّوق، أليست هذه 

غ سيذة؟ صنعتها بيدّي." فإذا كنت مثلي، ولم تستالطبخة لذ

تلك الطبخة، حّتى لو كانت من صنع أحّب الناس إليك، 

فسيكون جوابك انعكاًسا للواقع، ال لرغبة اآلخر. وهذا ما 

سيضعك في موقف حرج، يفّضل معظم الناس املسايرة عوًضا 

 عن الوقوع فيه.

ص واجهتني خالل مسيرتي في مراجعة وتحرير النصو 

مواقف محرجة مع كثير من الكّتاب والشعراء العرب، خصوًصا 

ذلك الذي يرسل أعماله ممهورة بعبارات مثل: "سيعجبك هذا 

النّص كثيًرا." أو "هذا أفضل ما كتبت." والقائمة تطول، فيها ما 

 أهو أشّد غرابة من هذا.

عات" تتحّدد بموجبها األ  
ّ
حكام للمجتمع واملسؤولين "توق

 إن توافقت هذه األفكاروتصّرفات الناس. على أفكار 

عات رض ي الجميع. وإن خالفت تكون 
ّ
والتصّرفات مع تلك التوق

 عندها الطاّمة الكبرى!

كنت  من املتفّوقين في املدرسة، لكّنني لم أكن أحّب طريقة  

التعليم السائدة، رغم أّن مدرستي كانت واحدة من أهّم مدارس 

ني
ّ
بين، لم أكن أحّب  البلد. ورغم شهرتي على أن

ّ
من املهذ

ا أو مشاكًس  . أّما حين ااالنصياع لألوامر. لكّنني لم أكن هجوميًّ

أضطّر للكالم، فلم أكن أهادن في حال وجدت أّن املسألة لها 

وجٌه آخر غير ذلك الذي يعرضه املدّرس علينا. كنت أشعر 



وألوان   134  
ٌ
   خطوط

 

ملى بامللل الشديد أثناء املواّد الفكرّية والتاريخّية التي كانت 
 
ت

علينا وكأّنها الحّق املبين. كنت أحّس بخلل وهشاشة بعض ما 

يرد فيها، أو بطريقة التعامل معها. وأذكر مّرة كيف ضاق ذرع 

أحد أهّم املدّرسين بي حين عجز عن رّد نقاش ي بش يء مقنع، 

، وطلب إلّي أن أذهب مباشرة إلى املدير 
ّ
فطردني من الصف

 ني أخرجني من الصف.ألقول له إّن األستاذ فالن الفال

ى، ولم أذهب إلى غرفة 
ّ

خرجت إلى باّحة املدرسة أتمش 

ا أخبرته، لم يصّدق ما 
ّ
املدير. ملحني الناظر واستغرب وجودي. مل

طرد من الصف؟ ال، ال، ما  سمع، وقال بذعر: "رغيد النّحاس ي 

بين" نسمع 
ّ
عهدناك كذلك." طبًعا، عهدني أنا وكّل الطالب "مهذ

ه صاحب الحّق بال منازع. الكالم وننضب
ّ
ه باملدّرس أن

د  ه  ط. وع 

هذه الذهنّية السائدة منعت النقاش الحّر. حّتى لو لم تكن 

ا  ل سجًنا فكريًّ
ّ
 أّن املناخ العاّم كان يشك

ّ
الضغوط مباشرة، إال

ي حواجزه بوجود األكثرّية 
ّ
كبيًرا ال يسهل على الفرد تخط

ه الحّق السليم،  املنصاعة، التي صارت تقبل ما يقّدم لها
ّ
على أن

وأّن معارضته "كفر" وجحود. املشكلة طبًعا هي مع نظام تعليمّي 

 راكد ال يتطّور. 

ر تشّبعوا بنماذج من هذه  
ّ
حّتى األقران في عمرهم املبك

الثقافة لدرجة أّن بعض التالميذ، من عائالت أكثر تحّرًرا، كان 

الصطحابه إلى يصاب بالحرج حين تأتي ولّية أمره، دون حجاب، 

البيت بعد الدوام. املدرسة كانت ذكورّية بامتياز، سواء من 

أم مّما تمثله من بيئة محافظة. ولكّن  ،حيث جنس الطالب

شهرتها اجتذبت الدمشقّيين من مختلف امللل والعلل. انتقد 
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صديق لي مّرة والدة أحد أصدقائنا ألّن، برأيه، "منديلها" شّفاف 

ه  وال يستر مالمح وجهها
ّ
ًما، يومها، أن

ّ
تماًما. رددت  عليه متهك

 بعدم غّض بصره ارتكب معصية أكبر.

مون  
ّ
 ،تنحفر هذه الثقافة في نسيج البشر، فيكبرون ويتعل

ويسافرون  ،ويستخدمون ما استجّد من وسائل التقانة الحديثة

رون كّل 
ّ
خ س  ويخالطون، لكّنهم نادًرا ما يتغّيرون. بل تجدهم ي 

عزيز تلك "الثوابت" التي رضعوها مع حليب هذه الوسائل لت

أّمهاتهم. أو على األقّل ال يستخدمونها في سبيل اكتشاف ما هو 

 األجدى في التعامل.

ويواجه الشخص املتصالح مع نفسه، الواثق مّما يقوم به،  

ه صريح يعتمد على الواقع، مطّبات كثيرة تصل أحياًنا إلى 
ّ
ألن

تي عادة مّمن ال يستطيع مجاراة اتهامه بالغرور. هذه التهم تأ

ا، فيتحّول شعوره بالنقص إلى  ا أو عمليًّ ذلك الشخص فكريًّ

هجوم ومحاولٍة إليجاد "علل" في اآلخر، عوًضا عن أن يعيد 

النظر في تحليله لألمور. لكّن هذا ما يحتاج إلى نوع من 

ر لديه.
ّ
 املوضوعّية، ال تتوف

ي هذه الثقافة 
ّ

بين العرب  وأعجب ما في األمر تفش 

األسترالّيين حّتى لو مض ى على وجودهم في أستراليا عشرات 

 السنين، بل حّتى بعض املولودين فيها. 

 عن صد
ً

يقين لي، من أعّز أصدقائي وأعطي مثاال

أربعين سنة. -ين، مض ى على وجودهما هنا أكثر من ثالثينالسوريّ 

 لقد خسرت صداقتهما نتيجة ملناقشات جرت بعد اندالع الحرب

هما لم ينقص السورّية. )رغم كّل هذا، أفتخر أّن شعوري بحبّ 
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ا للنظام السورّي، واآلخر  على اإلطالق.( واحد منهما اعتبرني عدوًّ

اعتبرني مؤّيًدا لذلك النظام. هذه االعتبارات ناتجة، دون شّك، 

عن عدم تكريس املوضوعّية في الذهنّية السائدة. إّنها الذهنّية 

رّية، الطائفّية، املترّسبة حّتى العظم. إّنها ذهنّية القبلّية، العشائ

"يا معي، يا ضّدي". والسبب هو أّن املوقف املستقّل غير مقبول. 

أي أّن الثقافة السائدة هي ثقافة خنوع، ال ثقافة استقالل 

فكرّي. واملؤسف أّن هذه الثقافة ال ينجو منها أحياًنا حّتى 

 يمّية. الواصلين إلى أعلى املراكز األكاد

القضّية هنا ليست مجّرد اختالفات في الرأي. إّنها بسبب 

غياب تحديد واضح للقيم املشتركة التي يجب أن تسود املجتمع. 

، حين نشترك جميًعا في أّن الوطن للجميع، بغّض النظر عن 
ً

مثال

نا نختلف 
ّ
االنتماء العرقّي أو الطائفّي، ال يمكن بعدها أن نقول إن

دة الدستور التي تقول إّن دين رئيس الدولة في الرأي حول ما

اإلسالم. حين تكون العلمانّية قيمتنا املشتركة، يمكن ألّي فرد 

ح من 
ّ

كفو أن يكون رئيًسا للبالد مهما كان دينه. يمكن أن يترش

حسن استخدام الديمقراطّية 
 
يترشح من كّل األديان، وإذا أ

 
ً

ه يريد رئيًسا  بانتخابات نزيهة، يمكن للشعب أن يقّرر مثال
ّ
أن

 
ً

ح مسيحّي مثال
ّ

مسلًما، بانتخابه املسلم. وإن رأى الشعب في مرش

ه األجدر، فيمكن انتخابه، وهكذا. أي أّن قيمتنا املشتركة هنا 
ّ
أن

تدعونا إللغاء هذه املادة، إذا كّنا موضوعّيين وغير متناقضين 

 مع أنفسنا.

ّن هذه هي طبًعا، القضّية ليست بهذه البساطة، وال أّدعي أ

ه، 
ّ
القيمة املشتركة التي يريدها الشعب السورّي، خصوًصا أن
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برأيي، هو األحّق في تكريس ما يريد من القيم، وهو مقيم في بالده 

ولم يتركها مثلي. أنا أبدي رأيي من ناحية فكرّية إنسانّية، وأنا 

ا ال أقبل بمبدأ أن يقوم ما يسّمى "املغتربون" باالقتراع في  شخصيًّ

. ان
ً

 تخابات بلدهم األصل، مثال

ا أن نكون في القرن الواحد والعشرين، وفي  مفجٌع حقًّ

أستراليا، بلد من أكثر بالد العالم تقّدًما ورخاًء، وال زال البعض 

في ذهنّية شبيهة بذهنّية الرهبان الذين سلخوا جلد هيباشيا 

ثم  اإلسكندرانّية في ساحة املدينة، بعد أن نزعوا ثيابها تماًما،

ميالدّية. ذنبها: كانت  415انهالوا عليها بالضرب حّتى املوت عام 

 أعلم أهل زمانها، وتخالفهم في املوقف.
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ٌمجهولةٌأياٍدٌغير
 

 

 األيادي التي تغتال الفكر، غارقة أصحابها في الظالم.

األيادي التي تغتال من له رأي مخالف، غارقة أصحابها في 

 االستبداد.

من يكشف العورات، غارقة أصحابها  األيادي التي تغتال

 في العار.

األيادي التي تغتال من يجتهد، غارقة أصحابها في تدمير 

 التقّدم.

 عن القانون، غارقة 
ً

األيادي التي تنصب نفسها بديال

 أصحابها في تقويض العدالة.

األيادي التي تبني دولة ضمن دولة، غارقة أصحابها في 

 تدمير الوطن.

د  األيادي التي ال
ّ
تتقن سوى استعمال السالح، يؤك

 أصحابها أّنهم على طريق االنحالل التاّم.

األيادي التي ال تقطعها التوبة والحكمة واالستقامة، 

 ستقطعها السفالة إن عجزت عن قطعها العدالة.

ستحّل على أصحابها لعنة األيادي التي ال تتوّضأ بالرحمة، 

 هللا. 
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ٌكيفٌتعيدٌ

ٌمجدٌبلدك
 

 

، عيدي أمين دادا؟ كان عن ون، أم هل حّتى سمعتمهل تذكر 

عرف أيًضا باسم كان ي   .1979حّتى  1971رئيس أوغندا من 

ر أوغندا"، تكريًسا ملقامه كواحد من أكثر الطغاة قساوة في ا"جزّ 

 التاريخ البشرّي.

ر فيلًما عنه
ّ
هو بتمثيل دوره. قد أسهى عن فيه قام ، أتذك

لكّن األفكار األساس راسخة في بعض التفاصيل في سردي هنا، و 

 ذهني تماًما، وهي ما يهّمني.

وكبار  ،أحد مشاهد الفيلم يدور حول بركة للسباحة. أمين

قادته العسكرّيين يستعّدون للقفز في البركة والدخول في سباق. 

ى على طول 
ّ

يذهب الجميع إلى نقطة االنطالق، لكّن أمين يتمش 

ويرمي بنفسه فيها على يعطي إشارة بدء السباق، البحيرة، 

، وهكذا يصل قبلهم إلى مسافة تتقّدم على جميع املتنافسين

ه هو املنتصر. يقوم بذلك 
ّ
 نهاية السباق. يعلن، بنفسه، أن

ّ
خط

اراقًصا، 
ً
ا ،ضاحك

ً
 دون خجل أو وجل. ،منتعش

بعد خمس وأربعين سنة من تلك الحادثة، رجل آخر، وهو 

ه "زعيم حدة األميركّيةرئيس الواليات املتّ 
ّ
، الذي من املفترض أن
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والذي تعّهد بجعل أميركا "عظيمة العالم الحّر الديمقراطّي"، 

 يدخل في سباق مع رجل آخر.من جديد"، 

ه الرابح قبل أن يبدأ السباق. ويواصل 
ّ
أعلن عن نفسه أن

رقصه، وتهديداته، واتهاماته، وإساءاته، وشكاويه، وبكّل 

 اطنيه والعالم أجمع.يهزأ بذكاء مو الضحك واالنشراح 

ه يريد 
ّ
أوغندا  جعلال أذكر أّن عيدي أمين دادا قال إن

 عظيمة من جديد!

 

 
 2020، تشرين األّول 
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ٌالسّيدةٌرئيسةٌالوزراء
 

 

هذا الحبيب بورقيبة، أّول رئيس لبالدك  ال، لن يخدع تكليفِك 

(، وأجرأ من اتخذ القرارات 1987-1957تونس الخضراء )

اعّية في مجتمع هو جزء من مجتمع عربّي أكبر اإلصالحّية االجتم

ًفا إلى يومنا هذا.
ّ
ف، وسيبقى متخل

ّ
 متخل

ت املرأة هكذا منصب ولكن 
ّ
لدى مجتمعات مشابهة، تول

 جاءت بنازير بوتو كتحصيل إلرث 
ً

كان شبيًها بالتوريث. مثال

والدها العظيم. يعني بغّض النظر عن كفاءة وإمكانّيات بنازير 

شّك، لوال سابقة والدها، والظروف املحيطة بالفراغ  املتمّيزة بال

 الذي تركه، رّبما ما كانت لتتبّوأ هذا املنصب.

ا 
ً
اختيار النساء في هذه املجتمعات ال يتّم احتراًما وال اعتراف

ما يأتي نتيجة لطغيان املجتمع االستبدادّي 
ّ
بفضل النساء. وإن

وجانبيها، من  الذكورّي الذي يستغل املرأة على وجهها وقفاها

ا، وأخًتا، وزوجة،  رأسها إلى أخمص قدميها. يريدها باملّجان: أمًّ

وضّرة، وعشيقة، وآلة إنتاج لألوالد، وخادمة، ومزارعة، وعاملة، 

ه مباح إذا 
ّ
. كل

ً
وكيفما استطاع إلى فركها وعركها وتقطيعها سبيال

أرضت رغباته الجنسّية، ومصالحه املادّية، وبقيت طوع إشارته 

 حّركها كيف يشاء.ي

ن باالدعاء أّن حّرية 
ّ
أّما أسوأ أنواع االستغالل فهو املبط

املرأة مصانة، وأّن مساواتها بالرجل أمر طبيعّي. ال! حين تأتي 
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ا ببنازير، بل هو حّل سياس ّي 
ً
بنازير كما أتت، فهذا ليس اعتراف

 ألزمة بين ذكور متصارعة على الحكم. وحين تعّين إحداهّن 

زراء، أو وزيرة، بسبب كفاءتها العلمّية فهذا استغالل رئيسة للو 

مزدوج. من ناحية يستفيد من عّينها من ذكائها وخبرتها، وفي 

ه نصير للمرأة. أما هذه املرأة في هذا 
ّ
الوقت عينه يّدعي أن

املنصب لن يكون لها أّي قرار سياس ّي تستطيع فيه تغيير األمور. 

ة الحكمستكون عبدة للذكور الذين يوّجهون 
ّ
ويجيدون  ،دف

 استغالل القطيع. 

وعلى كّل حال، التحّية واإلجالل للسّيدة نجالء بودن، 

ني على غلط في كّل ما ذكرت، وأن تقود 
ّ
ا أن تثبت أن متمنيًّ

ى مجّرد تصريف األعمال إلى التأثير 
ّ
الطريق إلى وزارة فاعلة تتخط

ر فيها القائ
ّ
سواء  ،دعلى القرارات السياسّية كما يجب أن يؤث

 أم امرأة.
ً

 كان رجال

وأتمّنى لها حسن الخاتمة كما كانت خاتمة أنجيال ميركل، 

ها الجانب األشّد قتامة 
ّ
ال كما انتهت إليه بنازير بوتو التي استغل

 ، فاغتالتها جماعة تتحّدث باسم اإلسالم.للمجتمع الذكورّي 

 

 
30/09/2021 
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ٌإلىٌمنٌالديكتاتوٌر

ٌ":"القائدٌالعالمّيٌللمعرفة

ٌأّمةٌتحفٌرقبرهاٌبيدها
 

 

، استقبلته الوزيرة 2017حين زار بنيامين نتنياهو أستراليا عام 

األولى في واليتنا، غالديس بيرجيكليان، في مكتبها في سيدني. 

عها 
ّ
ساءني هذا ألّن نتنياهو مجرم حرب بنظري، كما أّن رسالة وق

زيارة. حوالي ستون شخصّية أسترالّية هاّمة اعترضت على هذه ال

ني لست على سياسة حزبها، 
ّ
ني، وعلى الرغم من أن

ّ
وساءني أكثر أن

والتقدير لهذه القيادّية الكفوة. طبًعا قامت بواجبها  أكّن الحّب 

ت  أّن تركيزها كان على النواحي  العادّي بحكم وظيفتها، وعلم 

 التجارّية.

رغم تفّهمي ذلك، نشرت يومها على صفحتي على فيسبوك 

ه ما يشير إل
ّ
ى استيائي منها الستقباله، واصًفا نتنياهو على أن

ة األستراليّ -مجرم حرب. أّيدت كالمي الصديقة الفلسطينّية

بتعليق على املنشور. رّد علينا أحد أصدقائي اليهود )وال  "ريدا"

أريد القول "الصهاينة"، كي ال أظلم هذا الرجل( على فيسبوك 

ني و
ّ
 نب الغلط من التاريخ.على الجا "ريدا"ساخًرا بقوله إن
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رت كيف تنقلب املفاهيم لصالح  ،حّز ذلك في نفس ي
ّ
وفك

من له القّوة، ال من يملك الحّق. فالذي يقصده هذا الصديق 

ا هو أّن كّل ش يء يتجه نحو انتصار إسرائيل النهائّي،  عمليًّ

 وتصفية القضّية الفلسطينّية بشكل حاسم.

األمل أّن شيًئا  كنت إلى وقت قريب ال زلت أتمّسك بخيوط

ما ظهرت على 
ّ
ما قد يحصل ويصّحح املسار. وكان قلبي ينتعش كل

الساحة شخصّية فلسطينّية واعدة تستطيع املواجهة الفكرّية 

لهذا الغرب املؤّيد إلسرائيل عموًما. أنا دائًما بانتظار إدوارد 

سعيد جديد. ذلك العقل الذي تحّدى املفاهيم الغربّية املغلوطة 

ما حول امل
ّ
شرق. ذلك الرمز الفلسطينّي العالمّي الفريد. ولكن كل

في منهج الثقافة التي  كنت أشهد التداعي الفكرّي  ،مّر الوقت

تعمل وفقه الجماهير املعنّية بالدفاع عن نفسها وتحرير بالدها، 

 وعلى األخّص ما يتعلق بالقضّية الفلسطينّية. 

ة قتصاديّ افرحت منذ سنين طويلة لظهور شخصّية 

ا، ملا للمال واالقتصاد من  فلسطينّية هاّمة تشّق طريقها عامليًّ

دور كبير في كّل املجاالت التنموّية. فعلى الرغم من أهّمّية 

اإلعداد العسكرّي، لن تكون القّوة فّعالة ما لم يكن من ورائها 

ثقافة ذكّية تدرك أين تقع مصالحها، وكيف، ومتى تستعمل 

 هذه القّوة.

نا يعلم
ّ
أهّمّية السيطرة الصهيونّية على املال واإلعالم،  كل

والترفيهّي، وهوليوود  وعلى أهّم مؤثرات التواصل االجتماعيّ 

في هذا املجال، ما يدّل على أّن وعي الثقافة  مثال معروف

 ة التوصيل لترويج املصالح.اليهودّية عريق في أهّميّ 
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هو حين زار الزعيم السورّي أمين الحافظ "صديقه" إليا

كوهين في سجنه بعد القبض عليه لقيامه بالتجّسس على 

 أساًسا في 
ً

سوريا، وتزويد إسرائيل بمعلوماٍت ستكون عامال

، عاتب أمين إلياهو كيف يفعل ذلك وهما 1967خسارة حرب 

صديقان )كاد كوهين املتخّفي باسم مستعار أن يصير وزيًرا، كما 

به(. أجاب كوهين:  شاعت الرواية، وطبًعا كان الحافظ مخدوًعا

 "أنا يهودّي".

ه من الطبيعيّ 
ّ
أن يعمل العدّو ضد  أورد هذا ألقول إن

خصمه بكافة الوسائل املتاحة. ما هو غير طبيعّي )أو يجب أن 

 ( هو أن يعمل املجتمع الواحد ضد نفسه.يكون غير طبيعيّ 

 الحكومات االستبدادّية )حّتى لو كانت وطنّية 
ً

مثال

أمين الحافظ يرأس إحداها في سوريا، ال تترك شريفة(، التي كان 

ي 
ّ
املجال لبلورة ثقافة واعية ألّنها، كما أثبتت األّيام، منذ تول

حزب البعث للسلطة، تترك املجتمع في أحد خيارين: إّما الوالء 

ف األعمى. وفي كال للسلطة، وإّما االنضواء تحت عباءة التطرّ 

سّيرة بثقاف ة متداعية، ألّن طرفي الحالين تكون األكثرّية م 

د مجتمًعا 
ّ
املعادلة يحاربان الفكر املستنير الذي يمكن أن يول

ا. ا سلميًّ  حواريًّ

فاجأني هذا الرجل، الذي لفت نظري، وكسب وّدي 

قه منذ عشرات السنين، وبعد 
ّ
واحترامي، مع بداية صعوده وتأل

ه بدا لي اآلن شخًصا 
ّ
انقطاعي فترة طويلة عن سماع أخباره، بأن

 آخر تماًما.
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من أخطر أعداء الفكر املستنير، ليس فقط العدو 

ه قائد 
ّ
الخارجي، وال "القائد األوحد إلى األبد"، ولكن من يّدعي أن

لهذا الفكر، وهو لقب "اشتراه" بنفوذه املادّي، واستزالمه  عالميّ 

ام الذين يعملون على تصفية قضّية 
ّ
لطغمة من امللوك والحك

ه  وطنه، بل إلغاء وطنه
ّ
بشكل كامل، ويعتبرهم كما قال تكراًرا إن

ه ليس عضًوا في أّي حكومة، وال ينتمي 
ّ
تلميذ دائم لهم. وبما أن

ف، بل يعمل لحساب نفسه، وهّمه زيادة ثروته ألّي تنظيم متطرّ 

ه الجئ فلسطينّي اضطر لترك بالده، 
ّ
فتن به الشباب ألن ونفوذه، ي 

 
ّ
 ثّم استطاع بناء نفسه، ويرّوج على أن

ّ
م الحكمة ه متواضع يتعل

 أعلى لجيل م
ً

ن الشباب يتوق إلى من اآلخرين. هكذا يصبح مثال

 نكسار الواقع فيه.تغيير مسار اال 

يمكن لهذا الشخص، بذكائه وعالقاته ونجاحه، أن يكون 

ذا فائدة كبرى لقومه لو كان هّمه الحقيقّي قضّيتهم. أّما حين 

ف لكّل أصحا
ّ
ب األمر والنهي من أّي يكون هّمه الحقيقّي التزل

مكانته ومصالحه تعزيز مكان أتوا، وعلى أّي مذهب كانوا، بغية 

ه يضّخ السّم 
ّ
في شرايين  الخاّصة، فيصبح أكثر العوامل خطًرا ألن

 الشباب على غفلة منهم، وهم الذين ينظرون إليه كقدوة.

يماثله في السوء، وأكثر، نخبة من "املثّقفين" واملسؤولين 

ون على حديثه ومقابالته الصحفّية. إّما أّنهم أيًضا من الذين يثن

 ،الجاهلين املغّرر بهم، أو أّنهم من الطامحين إلى مراكز ومناصب

أو إلى مجّرد سبق صحفّي مع هذا الرجل. وطبًعا هناك من يتّفق 

 معه.
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ونشرت على فيسبوك  ،"في مقابلة جرت مع هذا "العبقرّي 

أّن بعض االستحسانات ، راعني أن أرى 02/10/2021يوم 

ين يفترض أّنهم من الواعين، ين وفلسطينيّ جاءت من صحافيّ 

واملثّقفين، والقيادّيين. ال أدري كيف أعجبهم كالم شخص 

التي باعت القضّية الفلسطينّية، وك فلسطينّي يبّجل املل

دون أن يكون هناك ما يماثل ذلك  ّية اكتسبهاويفتخر بجنس

ة. وقد يكون من استحسن املنشور بالنسبة ألصوله الفلسطينيّ 

لم يشاهد املقابلة، ولكّنه يجامل الجهة التي نشرته، وهذا أيًضا 

ا برأيي.  أمر خطير جدًّ

ني على الجانب 
ّ
يحّز في نفس ي أّن من "يقول" لي اآلن إن

ه بنجاحه 
ّ
الغلط من التاريخ هو هذه الشخصّية "العملّية"، ألن

يعتبر نفسه على الجانب  املاّدّي، وكيفّية تحقيقه، ال شّك 

مثله مثل  ،الصحيح من التاريخ، وسيهرع إلى التطبيع مع إسرائيل

 "أساتذته" الذين يعتبر نفسه، كما ذكر، التلميذ الدائم لهم.
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ٌواإلرادةٌٌالفكٌر

ٌمستهدفان
 

 

ى موجات التطبيع مع الكيان الصهيونّي العنصرّي 
ّ
بدأت تتجل

رب منذ نشأته وقبل اإلعالن الذي يمارس اإلرهاب وجرائم الح

وعند تأسيسها أضاف على الئحة  .عن تأسيس دولة إسرائيل

 وترسيخها كدولة يهودّية عنصرّية. ،ممارساته إرهاب الدولة

لم تكن مفاجأة أن يبدأ املبادرة حكومات كانت لها عالقات 

مع الكيان الصهيونّي منذ تأسيس دولة إسرائيل، أو على األقّل 

ة. الذي تغّير في األمر أّن هذه الحكومات لم تعد من مّدة طويل

ين تأبه، عالنية، بجماهيرها، وجماهير ماليين املسلمين واملسيحيّ 

 في أنحاء العالم، وكثير من املؤّيدين للعدالة اإلنسانّية.

وعلى الصعيد الفردّي، من الطبيعّي أن يكون لدى الناس 

بعض األصدقاء اتجاهات مختلفة. لكّن ما فاجأني كثيًرا هو 

الذين سبق أن تبّنوا القضّية الفلسطينّية، رغم كونهم من غير 

الفلسطينّيين، باعتبار أّن اتجاهاتهم "يسارّية"، أو أّنهم قومّيون، 

ا مختلًفا. قال لي واحدهم: "أعتقد اآلن أّن 
ًّ
يأخذون اآلن خط

 املسألة الفلسطينّية هي قضّية الفلسطينّيين وحدهم."

هي جزء من الوطن  ،برأيي ،ذلك. فلسطينأنا أرى غير 

السورّي، وطني األصل. أي أّن سوريا، ولبنان، واألردن معنّيون 
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مباشرة بتحرير جزء سليب من وطنهم األكبر، اقتلع بغير حّق. 

وفلسطين موطٌن ألهّم مقّدسات ديانتين عاملّيتين، املسيحّية 

نسمة.  سالم، وأتباعهما الذين يزيدون عن أربعة باليينواإل 

معظم هؤالء يرون في مدينة القدس )القبلة األولى(، وكنيسة 

القيامة، واملسجد األقص ى صروًحا مغروسة في عمق مشاعرهم 

هم معنّيون بالحفاظ على هذه 
ّ
ورحلتهم اإليمانّية. وعلى ذلك كل

املقّدسات، ومنعها من الوقوع تحت سيطرة فئة صهيونّية 

 دها.عنصرّية تّدعي أّن فلسطين لها وح

لذلك ليس غريًبا أن تندفع إيران املسلمة بهذا الزخم في 

ى الدولة التي 
ّ
املساعدة على تحرير فلسطين. الغريب أن تتخل

نصبت نفسها حامّية للحرمين الشريفين، وتتحّدث بلغة القرآن 

ا"، عن هذه املهّمة، بل تقوم مع الدول التي  الذي "أنزلناه عربيًّ

في تعزيز مكانة إسرائيل، وترسيخ تدور في فلكها بدور كبير 

وجودها االقتصادّي الدائم في كّل مناطقهم. وعوًضا عن 

التفاهم والتعاون مع إيران في سبيل إعالء شأن املنطقة، وتالفي 

الصدام، وتطهير اإلسالم من شوائبه، تقوم بالتآمر وضرب 

ًرا عن لؤم 
ّ
إيران بشّتى الوسائل املتاحة، رغم كّل ما ثبت مؤخ

ر "الحليف" األميركّي وما شاكله. هذا ليس حليًفا، بل هو وغد

ِغّل  ست   .سّيد م 

وليس غريًبا أن يكون هناك عدد كبير من اليهود املستنيرين 

العادلين، داخل إسرائيل وخارجها، ينادي بالعدل واإلنصاف 

للشعب الفلسطينّي، يضاف إليهم عدد كبير من العلمانّيين، 
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كين وغير املتدّينين، وامللح
ّ
يزيد  عددهم اإلجماليّ (دين، واملشك

 .عن البليون في هذا العالم(

ل اليهودّية 
ّ
ل 0.18تشك

ّ
ان العالم، بينما تشك

ّ
% من سك

%. 16%، والعلمانّيون وامللحدون 25%، واإلسالم 31املسيحّية 

منا أّن للجميع الحّق في ما له من مقّدسات، فعلى األقل 
ّ
فإذا سل

. لكّن حّجة "أرض امليعاد" هي ما يجب أن نراعي هذه النسب

يّتكل عليه الكيان الصهيونّي، مع أّن من اليهود من يؤمن بعدم 

 وجوب إقامة الدولة اليهودّية.

صحيح، مض ى على هذه األطروحات أكثر من سبعين سنة، 

ووصلت املنطقة اآلن إلى ما تريده إسرائيل من الدمار الشامل، 

ذي وصلت إليه سوريا ولبنان. بما في ذلك الدمار االقتصادّي ال

ز الجميع فيه على النواحي الفيزيائّية لهذا 
ّ
وفي الوقت الذي رك

الدمار، كانت الصهيونّية منذ البداية تعمل على تدمير النواحي 

الفكرّية للمنطقة، ونجحت في خلق بديل للثقافة العاّمة، التي 

ر بمستقبل مست
ّ
نير. كانت في الستينّيات من القرن املاض ي تبش

مّيزت الصهيونّية كّل الثغرات الفكرّية واألخالقّية في الثقافة 

تها بجدارة فائقة، 
ّ
الجمعّية ملجتمعات محيطها، فاستغل

وبسهولة عجيبة. وهكذا نشأت الرّدة نحو عصور الظالم، 

وانتشرت عصابات اإلرهاب والتكفير، وكانت الحروب الداخلّية 

 أشد ضراوة وتدميًرا.

ا من حياتي في لبنان الذي غادرته عام عشت جزًءا هامًّ 

تين من ، أي في فترة بدء الحرب األهلّية. ولقد نجوت في مرّ 1976

موت محّقق دون أن يكون لي في تلك الحرب ال ناقة وال جمل. 
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وقبل ذلك كنت على علم من نفور بعض اللبنانّيين من تصّرفات 

ودهم بعض أفراد املقاومة الفلسطينّية الذين تجاوزوا حد

بطريقة أو أخرى. وال شّك أّن "رمي" املقاومة الفلسطينّية على 

االرض اللبنانّية وحدها دون أن يكون ما يماثلها في سوريا واألردن 

خرجتتسّبب في كثير من اإلشكاالت واملشا
 
اومة املق كل. وكما أ

خرجت
 
 أيًضا من لبنان. الفلسطينّية من األردن أ

ه ما كان يمكن أذكر هذه الحقائق املعروفة 
ّ
للتأكيد على أن

ات وحدها. أّما ألّي دولة محيطة بفلسطين أن تتفّرد بالعمليّ 

فلم يكن ممكًنا أيًضا ألّن لكّل دولة املطلوب العمل الجماعّي 

ر اإلرادة، ولوجود بؤر 
ّ
 تابعةمصالحها وعالقاتها، ولعدم توف

دول ما لالستخبارات األميركّية. ويجب هنا أن ال ننس ى أّن هذه ال

 كيانات مصطنعة فرضتها القوى االستعمارّية بعد انهيار 
ّ

هي إال

أسباب تبديد فكرة  اإلمبراطورّية العثمانّية، وهذا من أهّم 

الوحدة السورّية التي كان يمكن أن تكون السّد املنيع في وجه 

 قيام دولة إسرائيل.

الشعب الفلسطينّي واملقاومة جدارة كبيرة ظهر ومع ذلك أ

حدب وصوب،  ستمرار أمام كّل الضغوط اآلتية من كّل في اال 

ومن كّل الجهات، حّتى الجهات الصديقة، التي استغلت القضّية 

الفلسطينّية ملصالحها السياسّية، خصوًصا اتخاذ مقاومة 

 
ّ
 ام املستبّدين في البقاء على كراسيهم.إسرائيل كحّجة للحك

، أّن مسيرتها الصهيونّية أدركت منذ البداية، وبكّل واقعّية

طويلة األمد، وأّن الظفر النهائي لن يأتي سوى بتدمير الفكر. 

ولذلك حين حّجمت وعزلت بقايا الفلسطينّيين في "السجن" 
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الكبير الذي تحرسه، وبعد اطمئنانها أّن معظم املعنّيين 

وا عنها، بقي أمامها تهديد املقاومة 
ّ
بالقضّية الفلسطينّية قد تخل

ها، وهذا ما تحاول القضاء ئمة اللبنانّية وحلفاغّزة، واملقاو  في

عليه بشّتى الوسائل. وحّتى تنجح، ال بّد من إنهاء أّي دعم لهذه 

ى عنها. وهنا ت
ّ
تي أهّمّية أاملقاومة، وال بّد من جعل الجميع يتخل

ألّن املقاومة إن فقدت وجودها في أذهان  ،الناحية الفكرّية

ة وقت. أي حين يذهب الفكر، الناس، تبقى مسألة انتهائها مسأل

 تذوب اإلرادة.

وليس بعيًدا عن أذهاننا ما قامت به الصهيونّية من هجوم 

على جيرمي كوربين زعيم حزب العّمال البريطاني، وها هي تواصل 

هجومها على الفكر باالستفراد بأساتذة الجامعات، ومنهم 

البروفسور دافيد ميلر الذي طردته جامعة بريستول بحّجة 

لعداء للسامّية، رغم أّن التحقيق بّين عكس ذلك. وتتمّيز ا

الصحيفة األسبوعّية البريطانّية "ذي جويش كرونيكل" بهذه 

رة 
ّ
سخ الحمالت العنيفة ضّد كّل من ينتقد إسرائيل. أي أّنها م 

 ملحاربة الفكر. 

القضاء  الفكر كانضربات  وال يمكن أن ننس ى أّن من أهّم 

الذي أدرك أهّمّية  تنّور ، ذلك امل1949على أنطون سعادة عام 

األّمة السورّية وخطر الصهيونّية عليها، وكان يعمل لتكريس كّل 

 الناس 
ّ
الوسائل ملنع قيام إسرائيل، بما في ذلك مقدرته على لف

ق وقتها رئيس الجمهورّية اللبنانّية  حوله وإنارة فكرهم. صاد 

هزلة( مرتجلة. ورئيس وزرائها على حكم اإلعدام بعد محاكمة )م
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" في وضح النهار، قامت به السلطات 
ً

ها كانت "اغتياال
ّ
العملّية كل

ه تنفيذ ألوامر
ّ
 خارجّية. اللبنانّية فيما يبدو على أن

ولهذا أرى في وصول بعض أصدقائي إلى استنتاجاتهم أّن 

املسألة الفلسطينّية تخّص الفلسطينّيّين وحدهم هو عنصر 

يونّية في خلق األجواء املالئمة من عناصر نجاح الحركة الصه

رة 
ّ
لتدمير الثقافة الجمعّية للمنطقة، وجعلها ثقافة مسخ

لتأكيد الهزيمة الذاتّية. أي يقنع الفرد نفسه أّنها ليست قضّيته 

حتى يسهل عليه استسالمه. حينها تخرج هذه القضّية من 

ب  ا
 
ل ر اإلرادة ملتابعة املسار. س 

ّ
ألرض تفكيره، وتزول الحاجة لتوف

يمكن عكسه بفعل عسكرّي. أّما سلب اإلرادة فعكسه شبه 

ا، ألّن البناء  مستحيل. والقضاء على الفكر ال يمكن عكسه عمليًّ

 الجمعّي هو مسألة مئات، بل آالف السنين. الفكرّي 

ها. األمل 
ّ
القضّية الفلسطينّية هي قضّية اإلنسانّية كل

 من بذلك.الوحيد الباقي هو أن ال يموت الفكر الذي يؤ 

 
 

18/10/2021 
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 ماٌانكسرنا،ٌولكنٌ

ٌماٌاكتملنا!
 

 

أعجبتني الكلمات التي توّجهت بها الشاّبة الشاعرة أماندا 

خالل حفل  ،الواليات املّتحدة األميركّية ،غورمان إلى موطنها

 .20/01/2021تنصيب الرئيس جو بايدن، يوم 

ز ولن أتناول الناحية الفّنّية للقصيدة هنا، لكّنني س
ّ
أرك

على بعض األفكار التي عرضتها الشاعرة. وجدت أّن ابنة الثانية 

ع ببصيرة ثاقبة، وتنظر إلى األمور بذهِن والعشرين هذه تتمتّ 

 وقلِب وعيِن الناضج من البشر.

 اال شّك أّن إلقاءها الجميل أضفى على مسامعي جوًّ 

هني حين تحّرك في ذ اممّيزً  ا، وشّدني إلى اإلصغاء. لكّن شيئً امريًح 

دولة لم وصلت إلى عبارة تتحّدث فيها عن حال بالدها فقالت: "

 ." لكّنها ببساطة لم تكتمل، تنكسر

هذه الفتاة السوداء، سليلة قوم تعّرضوا إلى كافة أنواع 

خذه خذ املوقف االنتقامّي املألوف الذي يتّ الذّل والتمييز، لم تتّ 

يمّيز بين بلده  بعض من ينتمي إلى الفئات املضطهدة، والذي ال

وبين الفئات املسيطرة، فيعتبر أّن نظام الحكم وكّل من انتمى 

ه  يستحّق  اإلى األكثرّية املهيمنة عدوًّ 
ّ
السحق. أي أّن الوطن كل

ينطلق من  اواقعيًّ  اعن ذلك، كان موقفها إيجابيًّ  اعدّو. عوضً 
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مبدأ أّن البلد بلدها مثلما هو بلد لآلخرين من املواطنين على 

تالف مشاربهم وأصولهم، ورغم الفظائع التي ارتكبت بحّق اخ

 أسالفها.

فهي ال تقول إّن الدولة "انكسرت" ملجّرد وجود فئة تعيث 

، حّتى لو كان تعدادها يقارب ربع سكان البالد، افي األرض فسادً 

 
ّ
لهم بأعمال شغب لتعطيل عملّية وحّتى لو قامت فئة تمث

 تنصيب الرئيس الجديد.

بديلة التي استخدمتها هي أّن الدولة "لم تكتمل". العبارة ال

هذه العبارة تكريس لواقع أّن بناء الدول يستغرق مئات السنين، 

. عدم االكتمال يعني بإيجابّية لهذا الواقع هاواألهّم من ذلك فهم

الحاجة للسعّي الدائم في سبيل التطوير واإلصالح. الكمال لن 

س عادلة ممكن. هذا يتم، ولكّن اكتمال الدولة على أس

، اأّن الديمقراطّية، مهما كانت شوائبها، مترّسخة تماًم  اخصوصً 

، إزالة رئيس فاسد له قاعدة شعبّية اولوال ذلك ما أمكن، سلميًّ 

ر هذا كّل من يعيب على الغرب 
ّ
ال يستهان بها. وأرجو أن يتذك

رغم  بديمقراطّية الغير اديمقراطّيته ملجّرد أّن الغرب ال يأبه كثيرً 

 عاء. وهذا بحث آخر.االدّ 

إيمان أماندا السوداء بهذه الديمقراطّية واضح من 

تلميحها إلى طموحها في الوصول إلى منصب رئاسة الجمهورّية، 

فيهاٌٌ/ٌدولةٌوزمنٌٌنحنٌورثة"تقول:  أو على األقل الحلم بذلك.

يمكنهاٌأنٌ/ٌٌرّبتهاٌأّمٌعزباء/ٌسليلةٌالعبيدٌ/ٌٌبنتٌنحيلةٌسوداء

ٌالجمهورّيةٌتحلم ٌٌبرئاسة ٌوجدتل/ ٌتتلوٌالشعٌرٌكّنها نفسها

 " ...ٌللرئيس
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نعم، من أهّم حسنات الديمقراطّية أّن كّل مواطن يمكنه 

أن يحلم بخدمة وطنه بهذه الطريقة. حلم بعيد املنال على 

ه ال يمكن لكثير من 
ّ
الصعيد الفردّي لعوامل كثيرة، أهّمها أن

مهما كانت مؤهالتهم،   األشخاص الوصول إلى هذا املنصب،

 يكون 
ّ
قطع، وإال ألسباب عملّية، لكّن املهم أّن دابر الفرصة لم ي 

 ،للديمقراطّية كما هو الحال في كثير من بلدان العالم اتقويضً 

 البلدان العربّية. اخصوصً 

ٌنحنٌأبعدٌماٌنكونٌعنٌالصقل...ٌوتضيف قي قصيدتها: " 

ٌ ٌنكونٌعنٌنقا/ ٌما ٌاألصليٌّئوأبعد ٌٌنا ٌل/
ّ
ٌأن ٌالٌيعني ٌهذا ٌناكّن

ٌالٌشيٌّ ٌاتحاد ٌلتشكيل ٌفيهنناضل ٌٌة ٌبل ٌ ٌلصياغةٌ/ نناضل

ٌ
ّ
ٌهادفات ٌٌحاد /ٌ ٌثقافات  ٌكّل ى

ّ
ٌتتبن ٌدولة ٌوألوان،ٌلتأليف ،

ٌوأحوالٌاإلنسان ٌٌوصفات، ٌالٌ/ ٌالثاقبة ٌبنظراتنا ٌنرقى ولهذا

ٌ
ً
ٌعائق ٌيقف ٌما ٌٌبينناٌاإلى ٌأمامنا/ ٌيقف ٌما ٌإلى ٌٌبل نزيلٌ/

نا
ّ
ٌإلن ٌاألولوّيةٌملستقبلنا،ٌاالنقسامٌبيننا ٌإنٌأردنا نا

ّ
ٌأن /ٌٌنعلم،

ٌ
ً

ٌأّوال ٌجانبًٌٌعلينا ٌخلفاتنا ٌنضع ٌٌاأن ٌبسلحنا/ ٌٌنلقي لنمّدٌ/

 " ...ٌالواحدٌليصلٌاآلخر/ٌٌأذرعتنا

إلى ما  إذن، النظرة هنا مستقبلّية تتجاوز العوائق وتمتّد  

  ،يجمع الجميع
ّ
د ويضمن استمرار وطن سليم عادل. وتعود فتؤك

اٌنكبر...ٌتها: " في قصيد
ّ
اٌنحزن،ٌكن

ّ
ىٌحينٌكن

ّ
اٌ/ٌٌحت

ّ
ىٌحينٌكن

ّ
حت

ٌ
ّ
اٌنأملنتأل

ّ
اٌنحاوٌل/ٌٌم،ٌكن

ّ
اٌنتعب،ٌكن

ّ
ىٌحينٌكن

ّ
ناٌإلىٌ/ٌٌحت

ّ
وأن

ناٌلنٌنعرفٌالهزيمةٌ/ٌٌ،ٌمنتصرونااألبدٌمرتبطونٌمعًٌ
ّ
ليسٌألن

ناٌلنٌنزرعٌاالن/ٌٌثانية
ّ
 " ...ٌمنٌجديدسامٌقبلٌألن
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ة باإليجابّية في هذه الكلمات. لنالحظ هنا الواقعّية املمزوج 

فالحزن لم يمنعنا من أن نكبر، واأللم لم يمنعنا من األمل، 

والتعب لم يوقفنا عن املحاولة. في االرتباط انتصار، وحين 

ٌيأتيٌ: "اوكيف نحّقق هذا عمليًّ   الهزيمة لن يكون انقسام! لن

 "...ٌٌبلٌمنٌكّلٌالجسوٌرالتيٌبنينا/ٌٌٌالنصٌرمنٌسيفنا

ونا للتفريق بين مفاهيمنا عن األمور وحقيقة هذه وتدع 

/ٌفهمٌاملبادئٌوالعقائدٌٌا...الهدوءٌالٌيعنيٌالسلمٌدوًمٌاألمور: " 

 " عدالةٌ...ٌاللعدالةٌ/ٌالٌيعنيٌدائًمٌ

ٌنشعٌروحول حادثة اقتحام املباني الحكومّية تقول: "  لم

ٌاستلهمنا ٌمنها نا
ّ
ٌلكن /ٌ ٌاملريعة ٌالساعة ٌلهذه ٌمستعّدون نا

ّ
ٌأن

ٌ...ٌ ٌاألملٌوالسرورٌلنا ٌنقّدمٌفيه /ٌ ٌلكتابةٌفصلٌجديد القّوة

ٌيجبٌ ٌقهرٌالكارثةٌ/ٌسؤالنا ٌ/ٌكيفٌيمكننا وحينٌمّرةٌتساءلنا

 "أنٌيكونٌاآلنٌ/ٌكيفٌيمكنٌللكارثةٌأنٌتقهرنا

د في سياق القصيدة كيف أّن تخّبط هذا الجيل 
ّ
وتؤك

 
ً

  سيكون حمال
ً

ميمها على األجيال القادمة. وتعّبر عن تص ثقيال

 على تغيير هذا العالم املجروح إلى عالم ممدوح.

ٌوتختتم بقولها: " 
ّ
ٌألن /ٌ سيزهرٌالفجرٌالجديدٌحينٌنحّرره

أبًدٌ أناٌكفايةٌٌاالنوٌر أناٌكفايةٌلنراهٌ/ٌإذاٌتجّر ساطعٌ/ٌإذاٌتجّر

 "لنكونه.

وعلى هذا أرى أّن من أجمل أقوالها في هذه القصيدة:  

عاقٌالديمقراطّية،ٌ"
 
 " ...ٌالكّنهاٌلنٌتهزمٌأبًدٌيمكنٌأنٌت



وألوان   158  
ٌ
   خطوط

 

1975ٌنيسانٌ 
 

 

جلس الطالب مع أستاذه البريطانّي في كافتيريا الجامعة، 

كعادتهما بين الحين واآلخر، يتبادالن اآلراء حول البحث العلمّي 

اللبنانّي. لكّن الذي يقوم به الطالب بمنحة من املجلس الوطنّي 

الحديث اليوم لم يكن حول فيزيولوجيا األسماك، وال وحيدات 

 الخلّية البحرّية التي يمكن تنميتها لتغذية هذه األسماك.

، والذي 1975منذ يوم الثالث عشر من نيسان عام 

صادف قبل أسابيع من جلسة األستاذ وتلميذه، كان حديث 

ف هو عن الحرب األ 
ّ
هلّية التي اندلعت في الناس الذي ال يتوق

لبنان. وهكذا كان الحديث بينهما. كالهما كان يعشق بيروت، كّل 

ه ولد ألّم لبنانّية. ال 
ّ
على طريقته. والتلميذ يعتبر نفسه لبنانّي ألن

ه يحمل على ورقة فكره أختام  
ّ
تهّمه "ورقة" الجنسّية. يكفيه أن

غّسان فيروز، وسعيد عقل، ومنير البعلبكي، وسهيل إدريس، و 

التويني، وأحمد عارف الزين، وأنطون سعادة، وكمال جنبالط، 

وغيرهم ممن كانت لهم بيروت مرتًعا للحّرية فأبدعوا فيها مثل 

نزار قّباني وغادة السّمان، وهواء الجبل، والسهل، والبحر، 

ورائحة األرز والصنوبر. كان األستاذ يستمتع بأحاديث التلميذ 

ته، ويترافقان في جوالت سياحّية في عن تاريخ لبنان، وشخصّيا

 ربوعه.
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أبدى البريطانّي قلًقا كبيًرا على األوضاع السائدة، وسأل 

ف. أجاب التلميذ بثقة: "مع 
ّ
تلميذه متى يعتقد أّن الحرب ستتوق

حلول األعياد، في نهاية العام، سيكون كّل ش يء على ما يرام." 

؟ خذ الجامعة وأضاف: "ألم تر أّن هذا بلد التعايش واملحّبة

ة. نتشارك 
ّ
. نحن هنا من كّل حدب وصوب، ومن كّل دين ومل

ً
مثال

 ،
ً

ة املجاالت. هذه دالل، مثال
ّ
جميًعا في كّل األنشطة وكاف

ني مسيحّي، وأنا أعتقدت أّنها 
ّ
صديقتي منذ سنة، وكانت تعتقد أن

ه لم يكن هّمنا."
ّ
 مسلمة. اكتشفنا حقيقة األمر صدفة ألن

وقال: "هذا ما أتمّناه يا عزيزي، ولكن ال قهقه البريطانّي 

 الصراع الكاثوليكي البروتستانتي، في 
ً

أشاركك تفاؤلك. خذ مثال

أيرلندا الشمالّية، املستمّر منذ سنين طويلة، رغم نفوذ بريطانيا 

 وسيطرتها على املنطقة." القوّي 

ر تخّرج التلميذ سنة 
ّ
جاءت األعياد ولم تنته الحرب. وتأخ

ا. كانت هناك أسابيع يمضيها في مكتبه في الجامعة كاملة بسببه

دون أن يستطيع املغادرة إلى بيته. وخالل نومه في مستودٍع 

ملحٍق باملختبرات التي يعمل فيها، كان أحياًنا يستيقظ على 

فيراقبها في الظالم من نافذة  ،أصوات امليلشيات املسلحة العابرة

 املخبر.

جري اتصاالت هاتفّية مع ي ،فور استيقاظه ،كان كّل صباح

ه ال زال على قيد الحياة. وفي 
ّ
أصدقائه ليطمئّن عنهم ويطمئنهم أن

صباح يوم توّجه كعادته نحو غرفة تجهيزات الغوص البحرّي، 

سمع صوًتا  ،وفيها الحّمامات واملغاسل. وحين كان يحلق ذقنه

ه نبضة سريعة هّزت املكان فوق رأسه. لحسن 
ّ
مفاجًئا غريًبا كأن
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 أن نوافذ هذه الغرفة مرتفعة بطبيعة الحال. التقط من ال
ّ
حظ

على األرض رصاصة القّناص الطائشة التي مّرت فوق رأسه بأقل 

 من مترين. 

ت 
ّ
حين سمعت بذلك إحدى صديقاته املقّربات، استغل

بعد أّيام من الحادثة، وحضرت من الجبل إلى  ،فرصة هدوء

ء بينهما. بعدها ما عادت عليه. كان هذا آخر لقا الجامعة لتطمئّن 

ا إلى أن جاء يوم يرّن  تحضر، لكّنهما استمّرا بالتخاطب هاتفيًّ

الهاتف فيه دون جواب. هل غادرت البالد؟ هل بقيت على قيد 

 الحياة؟ إلى اليوم ال يعلم أين هي.

وحين أنهى أموره وحصل على التواقيع الرسمّية التي كانت 

شق، مسقط رأسه، لكّن جواز تخّرجه، أراد العودة إلى دم

الطريق الرسمّية غير سالكة بسبب االشتباكات. ترك سّيارته في 

بيروت بعهدة قريب له، والتحق بسّيارة أجرة يقودها درزّي 

يستطيع العبور من مناطق جبلّية تسيطر عليها طائفته 

وحلفاؤها. عبر إلى دمشق، وخالل املشوار كانت هناك مواقع 

 ملدافع.تحفل بأصوات الرصاص وا

عدا عن ذلك، وخالل تلك الفترة التي قضاها في بيروت 

منذ بدء الحرب األهلّية، تعّرض مّرتين للهالك، وهو الذي ال 

ناقة له بتلك الحرب وال جمل. لكّنها كانت أوقاًتا يمكن أن يذبح 

فيها ملجّرد إبراز هوّيته السورّية. كان يمكن أن يحصل هذا على 

، أو على حاجز فلسطينّي، وفًقا ملا كان حاجز للقوات اليمينّية

عليه التحالف مع الدولة السورّية في ذلك الوقت، والذي كان 

 يتغّير وفق املصالح، أو وفق تعليمات األسياد اإلمبريالّيين.
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مجّرد الشعور بالخالص من مأزق كهذا ترك في نفس 

صاحبنا صدمة نفسّية عنيفة، ازداد شعوره بها مع تقادم 

لك أّن السنين التي مّرت بّينت أّن الحرب األهلّية لم الوقت. ذ

ف أبًدا. هذا هو يرى أّن لبنانه ينهار من تداعيات الحرب 
ّ
تتوق

فاتها. وهنا في أستراليا قابل أشخاًصا لهم قصصهم 
ّ
ومخل

تل أخاه على أيدي مجموعة من 
 
وحكاياهم، مثل هذا الذي ق

 لى طائفة معّينة.طائفته ألّن هوّيته سورّية، واسمه ال يدل ع

ما سمع قّصة مثل هذه يتذكر املأزق الكبير الذي وقع 
ّ
كل

فيه مّرة ونجا منه ملجّرد أن صدف عدم تفتيشه، وال يحّب أن 

ه يعلم أّن الجميع 
ّ
يكّرر تفاصيله ألّنها تشير إلى فئة معّينة، وألن

ن!( سواسية في السفالة والطغيان.
ّ
ن يعني كل

ّ
 )كل

ما شاهد العنف على
ّ
أرض فلسطين، واالعتداءات في  كل

أوكرانيا، يتجّدد في ذهنه استحضار تلك املواقف الصعبة. 

يتصّور نفسه مكان تلك الضحايا البريئة، سواء استهدفت 

بقصف، أو عصف، أو رمي بالرصاص، أو اغتصاب، أو أسر، 

ه محظوظ بنجاته ومكان وجوده، لكّن هذا ال 
ّ
أو تهجير. يعلم أن

 وطنة في تالفيف الذاكرة.يلغي الصدمة املست

ا ال يعني النجاة من استحضاره  عدم حصول الفعل فيزيائيًّ

ا، والعيش في جحيم مدلوالته. أن ال تكون أنت الضحّية، ال  ذهنيًّ

ه يعلم 
ّ
ك ال تشعر مع الضحّية. ويصاب بخيبة كبيرة ألن

ّ
يعني أن

ه ال حول له وال قّوة. مجّرد متفّرج على األحداث.
ّ
 أن

يتذكر أستاذه البريطانّي الذي كان أكثر فهًما وطبًعا، 

 لطبيعة األمور.
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ٌأسترالياٌ

ٌواملكانةٌالضائعة
ٌ

ٌ

فها بالطريقة الالئقة، بل 
ّ
أعتقد أّن ألستراليا مكانة دولّية ال توظ

 ، رغم تصريحات زعمائها بعكس ذلك.هذارّبما ال تريد أن تقوم ب

تي تقارب ة، والجعلني أقول هذا ليس حنكتي السياسيّ ما ي 

يته 
ّ
الصفر. بل هو محّبتي وشعوري باملسؤولّية نحو بلد تبن

 بكامل وعيي وإرادتي الحّرة.

، لالستقرار فيها، 1988منذ وصولي إلى أستراليا، عام  

ني 
ّ
تمّتعت  بكّل املزايا التي يمكن ألستراليا أن تعطيها. كما أن

ّياتي، بدوري قّدمت لها كّل ما استطعت في حدود كفاءاتي وإمكان

وزوجتي كذلك. أنا وزوجتي اآلن متقاعدان على حسابنا الخاّص، 

دون الحاجة ألّي معاش تقاعد من الدولة. وهذا أمّر يدعوني 

ه تتويج لعالقة صّحّية بين الفرد واملجتمع الذي 
ّ
للفخر، ألن

احتضنه. ابنتانا استفادتا من النظام التعليمّي، وهما اآلن في 

وتنعمان بحياة عائلّية ناجحة. حّققتا، أعلى مراتب مهنتيهما، 

 خالل سنين قليلة، أفضل مّما حّققنا في عمر كامل.

(، مارسنا 2022 واحد والعشرين من هذا الشهر )أّيارفي ال 

في انتخابات حّرة أدت إلى تغيير الحكومة من  حّقنا الديمقراطّي 

ر أّول 
ّ
ما قمت باالقتراع، أتذك

ّ
مّرة  الليبرالّيين إلى العّمال. كل
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، وكانت تلك أّول 1993شاركت فيها في االنتخابات األسترالّية عام 

انتخابات حّرة مارستها في حياتي، وكنت تجاوزت األربعين من 

العمر. هذا الشعور بحّرية االختيار ال يقّدر بثمن. وباملناسبة، ال 

أقترع لحزب أو فئة معّينة. أفّضل أن أقترع للشخصّية التي أرى 

 أة والعدل والحكمة، إن وجدت. فيها الجر 

يتها، وكان انتقالي إلى  
ّ
ل أستراليا القيم الغربّية التي تبن

ّ
تمث

يت 
ّ
أستراليا قرًنا لقولي بفعلي. وهنا تكمن مشكلتي. ليس فيما تبن

الغرب الذي ال يعيش وفق مبادئه، خصوًصا في من قيم، بل 

ق 
ّ
أو  ونينكلوسكساألمر ببقّية بالد العالم غير األ حين يتعل

. وما غزو العراق، وتدمير سوريا سوى أمثلة حديثة على األوروبّي 

 ذلك.

نا شهدنا بوضوح "الكيل بمكيالين" الذي يقوم به  
ّ
كما أن

الغرب حين ينّدد بالغّزو الروس ي ألوكرانيا، وال ينّدد بالغزو 

وضّم إسرائيل ملرتفعات الجوالن منذ سنين.  ،اإلسرائيلّي لسوريا

ق بمعاملة الالجئين األوكرانّيين مقارنة مع وكذلك فيما ي
ّ
تعل

 الالجئين غير األوروبّيين، كمثال آخر من أمثلة كثيرة.

أستراليا خادم أمين للغرب، خصوًصا الواليات املّتحدة  

األميركّية. ويبدو أّن أستراليا عاجزة عن التفّرد بصوتها، رغم أّن 

 ستراليا.الواليات املّتحدة األميركّية بحاجة كبيرة أل 

قّدمت أستراليا تضحيات كثيرة للغرب، رغم وجودها في  

شرقها البعيد، تحت حّجة القيم الغربّية، وصون الحّرّية 

 والديمقراطّية. وتحالف "أنزاك" مثال كبير على ذلك.
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معظم التحّديات األساس التي تواجه العالم اليوم ال  

ه. امل
ّ
 بتضافر العالم كل

ّ
ناخ، الطاقة، يمكن التصّدي لها إال

 ما يجب التعاون عليه. االقتصاد، السالم، من أهّم 

ى أستراليا عن تحالفها مع  
ّ
ه ال يمكن أن تتخل

ّ
ال شّك أن

الواليات املّتحدة األميركّية، والغرب عموًما، لكّن هذا يجب أن ال 

يمنع أستراليا من حّرّية كيفّية التعامل مع بقّية العالم، 

 خصوًصا الصين.

ستراليا الغربّية، وجغرافّيتها الشرقّية يضعانها في ميول أ 

 بين مختلف 
ً

ا فّعاال
ً
موقع ممّيز لتكون "سفيرة سالم"، ووسيط

الفرقاء حول العالم، خصوًصا بما تتمّتع به من تقّدم علمّي 

واقتصادّي. وحّتى تقوم بذلك، ال بّد لها أن تثبت مصداقّيتها 

أن تتعامل مع جيرانها وفق وتستعيدها أمام جيرانها. ويبدأ هذا ب

مبادئ االحترام املتبادل. على أستراليا أن تثبت للعالم أّنها ليست 

عبًدا للواليات املّتحدة األميركّية، وأن أّي تحالف يجب أن ال 

يكون مانًعا من تحالفات أخرى تفيد البلد. إن اإلصرار على 

التحالف مع الغرب فقط ليس سوى تأكيد على روح "الحرب"، 

نا نعلم اآلن 
ّ
خصوًصا إذا كان الشرط هو "إّما معنا أو علينا". كل

بوضوح أّن هذا الشرط أميركّي بامتياز، فالواليات املّتحدة 

األميركّية ليس لديها مانع من القضاء على معظم العالم لتبقى 

مسيطرة. منذ الحرب العاملّية، وحّتى الحرب األوكرانّية، ال زلنا 

أّن الواليات املّتحدة األميركّية ال تمانع من نتلّقى التأكيدات ب

املحاربة حّتى أخر جندّي أوروبّي. وبرأيي أّن ما تقوم به الواليات 

ما ضّد 
ّ
املّتحدة األميركّية اليوم ليس مجّرد حرب ضد روسيا، وإن



وألوان   165  
ٌ
   خطوط

 

أوروبا ألّنها تريد إبقاءها تحت سيطرتها، وال تريد لدول مهّمة 

 يطانيا أن تحرز دور القيادة.مثل أملانيا أو فرنسا أو بر 

ى  
ّ
بعبارة أخرى، يمكن للواليات املّتحدة األميركّية أن تتخل

عن أستراليا في أّي وقت ترى أّنها تستغني عن خدماتها. لن يكون 

هناك أّي صيانة ألّي ميثاق شرف. هذا ال يعني أّن روسيا والصين 

هإسيكونان مثالّيين في أّي تحالف معهما، وال أقول 
ّ
يجب أن  ن

يكون )عدم وجود تحالف ال يلغي التعاون(. ولكن حتًما لن نجد 

أسوأ من طريقة التعامل األميركّية. وحّتى ال ننس ى، وعلى الرغم 

ًرا كيف تتغاض ى 
ّ
من املساعدة الروسّية في سوريا، رأينا مؤخ

راض ي السورّية. ولهذا، أّي يا عن انتهاكات إسرائيل لحرمة األ روس

بنى على املصالح املشتركة واالحترام املتبادل، تحالف يجب أن ي

 وتمييز أّن العالم اليوم مهّدد من عوامل مختلفة.

قضايا العالم التي تحتاج إلى  القضّية الفلسطينّية من أهّم  

ر 
ّ
تسوية عاجلة. بقاؤها على هذا الحال سبٌب لكثير من التوت

. بشكل خاّص  العالمّي العام، واالضطهاد للشعب الفلسطينيّ 

ه يمكن ألستراليا أن تقود مبادرات هاّمة في 
ّ
هذا وأعتقد أن

نا الجديد تجاه الشعب املجال. بعض مواقف رئيس وزرائ

ا، ولكّنها كانت حين لم يكن في الحكم.  الفلسطينّي مشّرفة جدًّ

ة؟ ال أعلم، خصوًصا أّن  هل يا ترى سيتمّسك اآلن بقيمه الساِمي 

الحزب نفسه صارت مؤّيدة شخصّية سياسّية بارزة أخرى من 

لقضايا الشعب الفلسطيني فقط بعد أن اعتزلت السلطة، ولم 

 تكن كذلك حين كانت في السلطة.
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ا متفائل )أو متشائم(   ني شخصيًّ
ّ
ال أقول هذا الكالم ألن

بالتغيير من حزب لحزب. عّودنا نظام "وستمنستر"، الذي يعتمد 

ه في كّل مّرة يمّل 
ّ
الناس من حزب يقومون على حزبين رئيسين، أن

 في األفضل. أّما في واقع األمر، لكّل طرف 
ً

باختيار اآلخر أمال

محاسنه وسّيئاته، وفي كثير من األحيان ال يترجم هذا التغيير إلى 

فائدة تعود على الناخبين أو البلد. ولكن يحدث أن يكون بعض 

يع القيادّيين على درجة من الوعي واملسؤولّية بحيث يتقّدم بمشار 

 
 
النيابّي  ين،ث تغييرات هاّمة في حال موافقة املجلسِد ح  ت

 عليها. ،والتشريعيّ 

رئيس الوزراء الجديد أنثوني ألبانيزي شخصّية معتبرة،  

 أرجو أن تحتل أستراليا مكانتها العاملّية الالئقة العادلة على يديه.

ل بلدي "أستراليا" في حّل أهّم  
ّ
كم سيسعدني أن يتدخ

 ية في بلدي "الشام".قضّية مستعص
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 ةوليغاركيٌّأ
 

 

ا مّما وصل 
ً
ال اعتقد أّن االبتذال يمكن أن يكون أشّد انحطاط

كرانيا، و إليه لدى البعض في ردود الفعل حول غزو روسيا أل 

 
ّ
ه يأتي من جهات غربّية تّدعي التحّضر والتقّدم، خصوًصا أن

لعشرين، هاء الربع األّول من القرن الواحد واتونحن نقترب من إن

أي على مسافة زمنّية بعيدة من العصور الوسطى وملحقاتها، 

وما لحقهما من دمار  ،تينوعلى مسافة أقرب من الحربين العامليّ 

في أوروبا نتيجة الهمجّية التي سادت، والتي تّوجتها النازّية 

بالحصول على كأس العنصرّية، والقيام بتنفيذ جريمة فظيعة 

حارق التي قضت على املاليين دون ذنب في التطهير العرقّي بامل

 .اقترفوه

السنين التي مضت بعد ذهنّية محاكم  العقالنّية تقول إّن 

التفتيش األوروبّية، واملذابح التي ارتكبت باسم الدين، كفيلة 

ّية السالم، خصوًصا أّن تلك الفترة بتثقيف الشعوب بأهمّ 

ه كان من  الزمنّية ترافقت مع تقّدم علمّي وفلسفّي مذهلين.
ّ
أي أن

  .املفروض تجّنب هاتين الحربين

ويالت هاتين الحربين كان يجب أن  والعقالنّية تقول إّن 

تكفل إحالل السالم الدائم على وجه األرض، خصوًصا مع تزايد 

التي صارت مهّددة من عّدة  املعرفة بضرورة الحفاظ على البيئة
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نحو املشاريع جهات، وهناك حاجة ملّحة لتوجيه املال والطاقة 

 .على سبيل املثال ،التي تحّل مشاكل االحتباس الحرارّي 

من الواضح أّن هذا ال يحصل، ألّن القرار ليس بيد الخبير 

أو صاحب الحكمة، بل بيد السياس ّي الذي يخدم مصالح ال 

جبروا على عالقة لها باملواطنين الذين انتخبوه
 
، أو الذين أ

 
ّ
ر أحياًنا بانتخابات مزّيفة، أو االنصياع لحكم دكتاتورّي يتست

 ة دفاعه املستميت عن الوطن.بحّج 

من ِضمن هذه الحكومات املستبّدة ما يعرف بحكم 

الـ"أوليغاركّية". وهو حكم جماعة قليلة هّمها الفائدة الذاتّية 

واستغالل كّل مشاريع البلد لحسابها. ويتراوح حجم الجماعة من 

مجموعات أكبر لها  إلىة، من عائلة واحد رّبما ،عّدة أفراد

مصالح استغالل متشابهة، ويكون لها حّصة من مجمل 

الحصص وفق موقعها ودورها، أو وفق ما يمليه الرأس األكبر 

املسيطر عليها وعلى البلد. ولقد شهدت البالد العربّية أمثلة من 

ه ألقاًبا وطنّية 
ّ
ذلك، كان الرأس املسيطر فيها يضيف إلى سجل

ي بها فسا
ّ
ده وفساد الطغمة التي تأتمر بأمره. وحّتى يحافظ يغط

على مركزه السياس ّي الذي وصل إليه من طريق غير شرعّية، وال 

عالقة لها بالنزاهة االنتخابّية، وال باملمارسات الديمقراطّية، 

ليس لديه مشكلة في تصفية خصومه السياسّيين، وقمع أّي 

 معارضة محّقة.

سيطرة هذه الفئة على مفاتيح  املشكلة في هذه األنظمة أّن  

االقتصاد واملال والعمل، تعني أّن فئة كبيرة من أفراد الشعب 

ه وظيفة 
ّ
تعتمد عليها في تأمين لقمة العيش. حّتى ما يظهر على أن
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لدى "الدولة"، يكون في الواقع وظيفة لدى قطاع تسيطر عليه 

بعض فئة من هذا الفئات، أو فئة تابعة لها. صحيح، كمثال، أّن 

النظام القائم،  هذه الدول يؤّمن الدراسة املّجانّية لشعبه، لكّن 

املسّير من قبل األوليغاركّيين، ال يمكن أن يسمح بأي آراء 

مّيين مرموقين، حّتى يتعارض الوضع القائم، ولو جاءت من أكاد

ال يتزعزع مركزه. وهكذا تصبح البالد بكّل مرافقها مرتهنة ملن هو 

لرزق"، في عملّية ابتزاز من عواملها قليل من "الباب الوحيد ل

 الترغيب وكثير من الترهيب. 

هؤالء األوليغاركّيين. من  على الرئيس بوتين مثال "أنيق" 

ه يتمتّ 
ّ
ع بذكاء عظيم ومقدرة فائقة، خصوًصا في الواضح أن

تعزيز مصالحه والسيطرة على بالده، دون أن يستثني أّي طريقة 

لك اغتيال أو سجن خصومه. كان رئيًسا تضمن بقاءه، بما في ذ

للمخابرات السوفياتّية، واآلن رئيًسا لدولة "عظمى" يمكنها 

ه أغنى رجل في 
ّ
التأثير على كّل ما في هذا العالم. يعتقد كثيرون أن

العالم، ولكن ال يعتقد أحد أّن رواتبه في أّي من مناصبه كفيلة 

ا حّتى على املستوى البسيط. و  طبًعا سيرة حياته في جعله غنيًّ

 إبان طفولته، صارت معروفة، بما كان فيها من بؤس وتشّرد،

 لدرجٍة تفّتت القلب.

أنا أعتقد أّن الحروب يجب أن ال تحصل مهما كانت  

منا أّن الخاسر األكبر دوًما هو اإلنسان 
ّ
األسباب، ألّن التاريخ عل

ّن واقع العادّي الذي رّبما ما أراد الحرب وال املشاركة فيها. لك

ف. وقد يكون واقع األمر أّن بوتين 
ّ
األمر أّنها تحصل، ولن تتوق

 يحمي بالده من خطر الهيمنة األميركّية على أوروبا، 
ً

فعال
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خصوًصا على الدول املجاورة لروسيا. وسواء كانت هذه الخطوة 

ه وقع في فخ املكائد األميركّية التي 
ّ
"ضربة معلم" من ِقبله، أو أن

تصاد روسيا وإزاحة بوتين، ورّبما القضاء عليه، تريد تحطيم اق

الحرب من إّي طرف أتت. وأعتقد أّن  أمر ال أستغربه. لكّنني ضّد 

وحلفاءها لم يحترموا مشاعر  الواليات املّتحدة األميركّية

واحتياجات روسيا األمنّية، ولم يفوا بوعودهم حول االتفاقات 

 املبرمة. 

ّتحدة األميركّية، ومن يلعق أذكر بوتين ألّن الواليات امل 

ه 
ّ
حذاءها دائًما، بدأت بحملة دعائّية شرسة ضّده. هذا مع أن

ل مخابراتها في قلب األوضاع األوكرانّية وتنصيب 
ّ
معروف تدخ

ة رئيس مواٍل لها عوًضا عن رئيسها الشرعّي الذي كان يعي أهّميّ 

 مواالته لروسيا بالنسبة ملصلحة بالده. أضف إلى ذلك تسليحها

لجبهة "ناتو" بما يضمن دوام املواجهة مع روسيا. لقد توّسع 

"ناتو" نحو الشرق بأكثر من ألف كيلومتر خالل الثالثين سنة 

ه يريد 
ّ
املاضية، ومن الواضح من تدخل دوله في أوكرانيا أن

أن تكون أوكرانيا  مواصلة التوّسع. وطبًعا ليس من الضرورّي 

ا في الناتو لتحصل على الدع م بطرق أخرى. هذا تهديد رسميًّ

واضح ألمن روسيا، وهو أكبر من التهديد الذي شعرت به 

إبان مسألة الصواريخ السوفياتّية في  الواليات املّتحدة األميركّية

قين.
ّ
 كوبا، كما أجمع كثير من املعل

ون  
ّ
وبما أّن كبار الالعبين بهذا العالم يعرفون كيف يستغل

الواليات املّتحدة رة ما، نرى أّن الظروف حّتى لو أخطأوا في مباد

ستسطيع بعد هذه األحداث أن تزيد من سيطرتها على  األميركّية



وألوان   171  
ٌ
   خطوط

 

وتلغي أّي دور لبروز أملانيا كالدولة القائدة ألوروبا، وبهذا  ،"ناتو"

عن  تخسر أوروبا القيادة القوّية، فال يكون لها دور مستقّل 

بّية التي ستكون الواليات املّتحدة بحيث تلتفت للمصالح األورو 

وسمعت، في  اآلن متضّررة أكثر من األضرار التي ستصيب روسيا.

السابق لإلتحاد  مقابلة تلفازّية حديثة، السفير األميركّي 

رناالسوفياتّي في عهد جورج بوش األب، جاك ماتلوك، ي
ّ
ما ب ذك

صّرح به األمين العاّم األّول لحلف ناتو عن أهداف الحلف وهي 

الروس، وقمع األملان، وإبقاء األميركان. بينما كان ثالثة: إبعاد 

تشوف ينادي بوجوب التفكير بشبكة أمنّية االرئيس غورب

مشتركة تضّم كّل أوروبا. ويضيف السفير املتقاعد، الذي يزيد 

ة عمره عن التسعين، وعاصر األزمة الكوبّية، أّن السياس

النسحاب بن بدأت تعمل على ااألميركّية في عهد جورج بوش اال 

من كّل املعاهدات التي سبق أن أنهت الحرب الباردة، وتنادي 

ات بنظام عالمّي جديد لم يكن منه سوى الخراب. ففي التسعينيّ 

ربيا دون موافقة األمم الواليات املّتحدة األميركّية ص قصفت

ثم غزونا العراق باّدعاءات كاذبة، وبدون موافقة األمم "املّتحدة. 

صيحة حلفائنا األملان والفرنسّيين. ولهذا لم املّتحدة، وضد ن

تكن الواليات املّتحدة األميركّية تتقّيد بالقانون الدولّي الذي 

 "كانت واحدة من داعميه.

ف ازدواجّية املواقف األميركّية عند هذا، بل  
ّ
ال تتوق

تتعّداها إلى التغاض ي عن واقع أّنها لم تقم بمثل هذا االحتجاج، 

العقوبات حين ضّمت إسرائيل القدس واتخاذ مثل هذه 

الشرقّية، مخالفة القانون الدولي، وأعلنت كّل القدس عاصمة 
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ت إسرائيل مرتفعات الجوالن السورّية 
ّ
لها. وقبل ذلك حين احتل

 مأهولة بالسورّيين كانت وضّمتها إليها، مع العلم أّن هذه املنطقة

لشرقّية، ، وليس الحال كوجود الروس في مناطق أوكرانيا افقط

وهذا ما ال تريد الواليات املّتحدة االعتراف به، وال االعتراف أّن 

هؤالء الروس تعّرضوا للبطش من قبل السلطات األوكرانّية، 

ولهم مظالم كثيرة، مثل حظر استعمال اللغة الروسّية في كّل 

مرافق الحياة. وهذا من األسباب في رغبتهم باالستقالل، بغّض 

والدعم الروسّيين. وال حاجة لي بالتذكير  النظر عن التحريض

بمواقف إسرائيل العنصرّية تجاه الشعب الفلسطينّي، 

وإجراءاتها القمعّية، وجرائمها الحربّية، وعملّياتها اإلرهابّية ضد 

من يدافع عن حّقه في الحياة في أرض هي ملكه منذ مئات 

 السنين.

ها، ئعقي حذامشكلتي مع الواليات املّتحدة األميركّية، وال  

ا بعد الفظائع التي ارتكبوها في وطني األّم سوريا،  كبيرة جدًّ

هينين ذكاء العالم. لقد تغاضوا عن  واألكاذيب التي اقترفوها، م 

عشرات األلوف من املرتزقة الذين دخلوا البالد يعيثون فساًدا 

وتدميًرا البسين عباءة "املعارضة"، والخوذ البيضاء، وغيرها من 

ووسائل االفتراء والتضليل. طبًعا هذا ما تّم التحّقق من  األلبسة

حصوله الحًقا، فكثير مّنا ظّن في البداية أّن هناك حركة أصيلة، 

خصوًصا أّن الحكم ال يمكن تنزيهه عن الفساد وسوء اإلدارة 

واالستبداد. فلماذا نصّدق الواليات املّتحدة األميركّية وأذنابها في 

ينا العراق؟ وهل نسينا كيف وّرطت حال أوكرانيا؟ هل نس

في أفغانستان،  الواليات املّتحدة األميركّية اإلتحاد السوفياتّي 
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وأنشأت "القاعدة" التي ال زال العالم يعاني من تداعيات 

 همجّيتها؟

بدأ املساس بشخص بوتين على كّل صعيد، وتّم التركيز 

ه أوليغاركّي 
ّ
. وهذه على كونه يمثل حكومة أوليغاركّية، أو أن

الناحية بحاجة لبعض اإلنارة، ألّن العرف العاّم أّن الحكم في 

الواليات املّتحدة األميركّية حكم ديمقراطّي، وال يمكن أن يكون 

ا. ال شّك أّن الواليات املّتحدة األميركّية ديمقراطيّ  ة في أوليغاركيًّ

إتاحة الفرصة للجماهير بإدالء صوتها وانتخاب من تريد. لكن 

ح للرئاسة، وكذلك لعضوّية يجب 
ّ

أن ال نغفل عن أّن املرش

مجلس ي النّواب والشيوخ، بحاجة للقيام بحملة انتخابّية باهظة 

التكاليف. هو أشبه ما يكون بسلعة يتّم الترويج لها. ومهما كانت 

ه في املجتمع 
ّ
ح، هو دائًما بحاجة لدعم مالّي. وواضح أن

ّ
ثروة املرش

م املال "لوجه هللا"، كما يقال. البعض الرأسمالّي ال يقّدم أحده

قد يكون له توّجه أصيل، يريد ترسيخ فكره وعقيدته، فيقوم 

بالتمويل على هذا األساس. والبعض له مصالح اقتصادّية 

هائلة، ويريد ديمومتها بضمان أّن أصحاب القرار مرتهنون له. 

هي وهذا األخير هو من يملك املال الوفير. ولهذا، وباختصار، ينت

مجلس النواب والشيوخ بممثلين عن املصالح الخاّصة، ال عن 

الشعب، وال قضاياه، وال ما يضمن رخاء الواليات املّتحدة 

األميركّية على املدى الطويل، وال ما يمكن أن يساعد في الحفاظ 

على الكرة األرضّية. طبًعا ينطبق هذا على النخبة صاحبة الحّل 

 والربط، أي "املفاتيح".
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ه ملجّرد وجود هذه "الديمقراطّية"،  فهل
ّ
يمكن القول، إن

 
ً

تتنّزه الواليات املّتحدة األميركّية عن األوليغاركّية؟ دعوني أّوال

ني ال أطرح هذه املواضيع من منطٍق أو معرفٍة أكاديمّية، 
ّ
أؤكد أن

بل أطرحها من منطق املتأثر بنتائجها، شأني شأن كّل سكان 

مكان واحد، ال بديل لنا عنه، من هذا  العالم الذين يشتركون في

ه بات أكثر وضوًحا أّن "ما 
ّ
الكون، ويتقاسمون محنة واحدة، ألن

على كوكبنا  يصيب عضًوا ... يتداعى له سائر الجسد ... "

 األرض ّي.

رئيس الواليات املّتحدة األميركّية، وأعضاء مجلس ي النّواب 

لون مجموعات "أوليغا
ّ
ركّية" بامتياز. والشيوخ، في معظمهم، يمث

وكنت دائًما أؤكد هذا ألصدقائي الذين كانوا يصّرون على أّن 

الصهيونّية هي املسيطرة على العالم. لكّن أحداث أوكرانيا دعت 

ف مايكل هدسون إلى نشر موضوع في "كاونتربنش"، يوم 
ّ
املؤل

، حول ما سّماه "انتصار أميركا الثالث على 03/03/2022

ى ثالث مجموعات أوليغاركّية تسيطر عل أملانيا"، يحّدد فيه

 السياسة الخارجّية األميركّية. )أعّددها هنا مع تعليقاتي أنا.(

 على رأس القائمة من هذه املجموعات شركات السالح.

صاحبة املصلحة األساس في استمرار الحروب أينما  ،برأيي ،وهي

حساب كانت، وكيفما كانت. املهّم بيع السالح والربح الوفير على 

القيم، والشعوب، وهللا، ومالئكته، وكّل ما يمكن استغالله. 

وهذه الشركات هي من يسيطر على سياسة الواليات املّتحدة 

األميركّية، والحركة الصهيونّية وأمثالها من الحركات املرتزقة 
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التي ليس لوجودها أسس موضوعّية، بل نمت على السلب 

 د الذي يديرها. والغّش والخداع، وهو ما يناسب السيّ 

م 
ّ
وبعدها تأتي شركات النفط والغاز واملناجم التي تتحك

بعصب الحياة االقتصادّي في كّل أنحاء العالم. وهنالك قصص 

ل هذه الشركات في توجيه السياسات العاّمة. 
ّ
كثيرة حول تدخ

وما حادثة االنقالب، املدّبر من املخابرات األميركّية، على الجنرال 

ا ليكون رئيس الوزراء زمن شاه مصّدق الذي ان تخب ديمقراطيًّ

ا لبالده ال لبريطانيا، سوى ران، والذي أراد للنفط أن يكون مإي
ً
لك

ها من أجل 
ّ
مثال على ذلك. أنا أعتبره بداية تدمير املنطقة كل

السيطرة على النفط الذي بدأ اكتشافه في السعودّية ومناطق 

لحهم هناك، وما الخليج، فخاف األمريكّيون على مصير مصا

أرادوا النجاح ملبادرة مصّدق اإليرانّية حّتى ال تكون بداية 

 ملبادرات شبيهة في الخليج.

ثم شركات املال واملصارف والعقارات. وهذه لها أهّمّية في 

ها. 
ّ
 تخديم املجموعات كل

يضاف إلى ذلك ما هو مألوف عادة مثل تأثير "لوبي" 

ونّي على انتخابات وسياسة األسلحة الفردّية، واللوبي الصهي

الواليات املّتحدة األميركّية، ولكّني أعتقد أّن التاثير العظيم 

لهذين يعود لكونهما خادمين أمينين ملصالح أسيادهما في 

 مجالس إدارة شركات السالح والنفط. 

مشكلتنا كأناس عادّيين، أو دافعي الضرائب، أو الباحثين  

نا دائًما ن
ّ
جد أنفسنا محصورين بين خيارين عن راحة البال، أن

متناقضين ال ثالث لهما، على الرغم أّن الخيار الثالث هو 
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الواضح الذي نريد، وهو الخيار الذي يجب أن ال يحمل رقًما 

ترتيبًيا. هو ليس الخيار األّول، بل الوحيد الذي يجب أن يكون. 

، ال نريد أن نختار بين روسيا و 
ً

. ما ركّيةالواليات املّتحدة األميمثال

نا مع حّرية التعاون مع أّي كان على أسس االحترام
ّ
 نريده هو أن

واملنفعة املتبادلين. ما نريده، واألوكرانّيون، هو أوكرانيا 

املستقلة املستقّرة لتكون عضًوا نافًعا ضمن املنظومة 

األوروبّية، وبالتالي العاملّية. ما نريده هو اعتراف بفلسطين، 

شعوب العالم. ما نريده  أسوة بكّل  طينيّ وحقوق الشعب الفلس

 ،هو أن يقّرر كّل شعب مصيره بحّرّية، تماًما كما يّدعي الغرب

 وقرارات األمم املّتحدة. ،وشريعة حقوق اإلنسان

السورّي ال أريد لبلدي أستراليا أن تكون من -وأنا األستراليّ  

ين لغزو ، وال من املؤّيدالواليات املّتحدة األميركّيةالعقي حذاء 

أوكرانيا. ال أريد ألحد أن يخّيرني بين بوتين وبايدن، وال بين 

الحكم السوري وبين "املعارضة". الخيار املناسب هو ال هذا وال 

ترك الشعب يتمتّ  ع بنظام علمانّي ديمقراطّي ذاك، بل أن ي 

 شريف.

هم كّل فريق خصمه ما استطاع، تّ ستكثر التحليالت، وسي 

طويع الكوادر اإلعالمّية املناسبة، وسيستمر ويلّفق األكاذيب بت

ف بطريقة أو أخرى، يكون 
ّ
الصدام إلى حين، وبعدها سيتوق

 تلك الشركات 
ّ

الجميع بعدها خاسًرا بطريقة أو أخرى، إال

العمالقة التي تعرف كيف تبتلع كّل ش يء، وتستفيد من الوضع 

، عظمكيفما اتجه. إن استطاع بوتين أن يصبح قيصر أوروبا األ 

رمى في مزبلة التاريخ، األمر سّيان لديها طاملا أّن الطلب  أو أن ي 
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ف. بل قد ال تريد شركات األسلحة ل
ّ
لواليات على بضاعتها ال يتوق

االنتصار إن كان هذا سينهي الحروب. بينما  املّتحدة األميركّية

الواليات املّتحدة قد تجد شركات النفط فائدة في انتصار 

ق وسيطرت األميركّية
ّ
ها على مرافق العالم الحيوّية، ما يضمن تدف

قد يسّبب نزاًعا بين هذه  ،من حيث املبدأ ،النفط دائًما. وهذا

القبائل األوليغاركّية. أي عند املصلحة، ال ش يء مقّدًسا سوى 

 مواصلة الربح.

كما كان الحال في سوريا، وقبلها العراق، ستكون أوكرانيا  

لعالم عن اختيار العقل والعدالة هي الخاسر األكبر تحت عجز ا

 كوسيلة للمناوشة، عوًضا عن القنابل والتجويع.

 

 
 6/3/2022سيدني 
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ٌشعوبٌالٌحولٌوالٌقّوة
 

 

أعادتني الحرب األوكرانّية إلى تأّمالتي إّبان حرب الخليج، وهي 

 أفكار ال تبرح ذهني سواء بحرب جديدة أم ال. 

تدمير البيئة، االستهتار،  الجنون، القسوة، التبذير،

وبالنتيجة التمهيد للقضاء  القضاء على املنجزات، على اإلنسان،

 كبنا األرض ّي.على كو 

ر ما شعرت به وحرب الخليج 
ّ
( 1991-1990)أتذك

. تابعت األحداث بشكل رئيس من طريق وسائل اإلعالم تشتعل

ا  األسترالّية واألميركّية. االنحياز لوجهة النظر األميركّية كان جليًّ

عته. التي كنت أتابع لدى القنوات األسترالّية الخمس
ّ
. هذا ما توق

. أكثر ما استفّزني هو عرض األحداث بطريقة "رعاة البقر" لكّن 

قتلون  لم يكن يهّمهم عدد املدنّيين أو العسكرّيين الذين كانوا ي 

جرحون باملئات كّل يوم. أوليس هذا جزءً  من اللعبة على كّل  اأو ي 

 لى ذلك، ملاذا ال نضيف بعض الـ"دراما"؟حال؟ وبناء ع

قيل لنا إّن األميركّيين  في أّول يوم من أّيام الحرب

لكّن اللهجة اختلفت  هم سينهون العملّية بسرعة وبراعة.وحلفاء

ئل مواطن إسرائيلّي، في مقابلة  ،وبعدهابعد أّيام قليلة.  عندما س 

 اب أّن هذهتلفازّية، عن التهديدات الصاروخّية ضد بالده، أج

ِلقأّول وآخر فكاهة ي   ستكون 
 
في اليوم التالي،  ها صّدام حسين.ط

 هبطت صواريخ صّدام على إسرائيل.
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 في التفكير باّدعاءات العراق
ً

حول  ّيينلم أصرف وقًتا طويال

عدد الطائرات التي أسقطوها. هم كبقّية األنظمة العربّية 

أسقطوا مئة  يسقطون طائرة واحدة ويقولون ملواطنيهم إّنهم

استطاع أن يحّقق  صّدام طائرة. االختالف هذه املّرة كان أّن 

يكن غريًبا إذن أن يجد كثير من العرب في  لمبعض ما وعد به. 

سقوط هذا الصاروخ على أرض إسرائيل فرصة لالنتقام من 

أّما عن سقوط الذل الذي عانوا منه منذ عشرات السنين. 

من العرب كان  ة، فكثيربعض الصواريخ على أرض السعوديّ 

 ،ينظر إلى السعودّيين بازدراء ألّنهم يفتقرون إلى األصالة

، ويتعاملون مع مغتصبي األراض ي ومغمورون بثراء ال يستحّقونه

. وبمهاجمتهم، كان العراقّيون، باعتقادهم، يحرزون العربّية

 .العربّي  مزيًدا من الدعم الشعبيّ 

أوافق عليها مهما كانت.  الحرب ليست فكاهة أو نزهة. أنا ال

ني في الوقت الذي أردت فيه أن 
ّ
ولكن لم أتمالك شعوري في أن

 
ّ
أردت أن يدفع  ن أحدهم من وقف صّدام حسين،يتمك

ا. صّدام حسين، وأمثاله، ما هم سوى 
ً
األميركّيون ثمًنا باهظ

"تحصيل حاصل" في مجمل االستراتيجّية الغربّية. قالت 

ن. املشكلة هنا، أّن قه األميركّيو إّن صّدام وحش خل حداهّن إ

الدفاع عن  تبرير عربّية تهاجم السياسة األميركّية، ال تستطيع

 من مثل صّدام.

ه يكيل بمكيالين. كان هذا واضًحا من حيث 
ّ
الغرب مّتهم أن

وقوعه تحت تأثير الواليات نتيجة أّن معظم األمم تصّرف 

 املّتحدة األميركّية، ال وِ 
 
 أو التزاماته ضميره ما يمليه عليه ق  ف
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دولّية، أو على األقل املوضوعّية، فكان ما كان من قرارات ال

عندما قامت باملقابل، هيئة األمم املّتحدة املجحفة بحّق العراق. 

بمخالفة دول أخرى، بما فيها الواليات املّتحدة األميركّية، 

القوانين الدولّية وشرعة حقوق اإلنسان، وحاولت األمم 

يتو الواليات املّتحدة ڤتمرير قرارت رادعة، كان املّتحدة 

 األميركّية جاهًزا على الدوام لوقف اإلجراء.

لكّن الزعماء العرب الذين يظهرون التدّين املفاجئ، أو 

أّنهم حريصون على تحرير األرض العربّية، وأّن مصلحة شعوبهم 

ا عن زعماء الغرب، بل هم أشّد ظلًما 
ّ
ون نفاق

ّ
ألّنهم تهّمهم، ال يقل

 يطعنون أهلهم، ال أعداءهم.

ه تجارة قذرة يتّم من خاللها
ّ
استغالل الجماهير،  هذا كل

في دفع هذا الثمن الباهظ  فيدفع األبرياء الثمن. وعندما تستمّر 

دون حّق، يأتي يوم ال تستطيع بعده تحّمل الوضع. تلجأ للتمّرد. 

و يمكنك التصادم مع نظام الحكم الفاسد الذي يستعبدك، أ

يمكنك لعن أميركا إلى األبد. الخيار األّول قد يفقدك حياتك، 

والثاني لن يجديك نفًعا. ولكن حين يقوم "قائد" أو "بطل" بحمل 

لواء قضّيتك والثأر لك، قد تسامحه وتتقّبل كّل موبقاته 

ه الحّل الوحيد. وهكذا يتحّول  على األخرى. هذا ما يبدو لك
ّ
أن

الصدام معه. ويأتي اآلن دورك في الطاغية إلى بطل، فتتجّنب 

 استغالله. أنت أيًضا تكيل بمكيالين.

ك أنت الضعيف. وال أستطيع لومك، 
ّ
الفرق هو أن

ني آمٌن 
ّ
اخترت  في بالد أخرى على بعد آالف األميال. خصوًصا أن

ني اعتقدت أّنها ما يتناسب وطموحاتي 
ّ
هذه البالد البعيدة ألن
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 من حيث
ً

ريها. ولكّن  وأفكاري. وهي كذلك فعال
ّ
مجتمعها ومفك

سياسة الدولة، املتماهية مع سياسة الواليات املّتحدة األميركّية 

 لدرجة التبعّية، مدعاة إلحباط شخص ّي كبير.

الشعوب في الغرب، مثل شعوب الشرق، يقعون في خانة 

 في مسألة العدالة اإلنسانّية األكثرّية التي ال حول لها وال قّوة

 .الشاملة
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 منٌتّموٌزٌالثامن
 

 

 .ا في تاريخ سورياام سوادً ذكرى يوم من أشّد األيّ 

تّم "اغتيال" أنطون  1949في مثل هذا اليوم من عام 

رين واملناضلين الذين عرفتهم سوريا 
ّ
سعادة، واحد من أهّم املفك

الطبيعّية، من خالل محاكمة صورّية مرتجلة، صادق على 

ام لبنان في ذلك الوقت
ّ
 .حكمها حك

ص من شخص كان هذه ال
ّ
ى قضّية التخل

ّ
عملّية تتخط

ام املستسلمين إلرادة املتربّ بوطنّيته خطرً 
ّ
صين بالبالد، ا على الحك

ا الرغبة الصهيونّية في السيطرة على املنطقة، وهو من خصوصً 

أوائل من نّبه إلى هذه القضّية. إّنها قضّية واحد من أعتى 

ت في نعش البقاء السورّي 
ّ
ق ، بل أعتبرها من املسامير التي د 

أوائل هذه املسامير الضارية التي ستؤّدي فيما بعد إلى غيرها 

 .اضح اآلن جليًّ ليكتمل القضاء على املنطقة كما نعرفها، وكما يتّ 

إّنها قضّية القضاء املبرم على الديمقراطّية، بل اغتيالها 

قبل أن  تولد في تلك املنطقة. وكذلك القضاء على العدالة 

واحترام حقوق اإلنسان. وهذا ما أراده من كان وراء والنزاهة 

ثل من املنطقة يعني أّنها ستكون  ،االغتيال
 
ألّن زوال هذه امل

 ،واالستسالم املستمر ،واالقتتال الداخليّ  ،عرضة للطائفّية

ام 
ّ
ا، أو دائًم  خانعون والهزائم املتالحقة. وكذلك يعني أّن الحك
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لون 
ّ
شعوبهم. وهذا ما حدث أّنهم لصوص مستبّدون وال يمث

 .ويحدث إلى يومنا هذا

أنا ما انتميت وال أنتمي إلى أّي حزب سياس ّي. وأنا هنا ال 

ن يصرخون تلك الصرخة املكبوتة أدافع عن أحد. أنا واحد مّم 

نا ع  في وجع القلب عبر هذه السنين الطويلة من الذل الذي وض  

 
 
امنا، وخذ

ّ
 تقّدمكّل من يّدعي ال ِل ب  من قِ نا لِ فيه حك

 .والديمقراطّية

ر، الفيلسوف، 
ّ
أنا أذكر أنطون سعادة اإلنسان، املفك

مهما  —السياس ّي، املناضل، الوطنّي، الشريف، السورّي الحّق 

 .كانت عقيدته

أذكر أنطون سعادة الذي وقف وقفة العّز فخاوى بين 

 .مبادئه وأفعاله

أذكر أنطون سعادة بحّب واعتزاز واحترام، وأنتحب على 

 .ال زالت تنحر محّرريها وتصّفق ملستعبديها أّمة
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ٌالسّيدةٌاألولى
 

 

يطلق على زوجة  استعمال "السّيدة األولى" كلقب غير رسميّ 

رئيس البالد أمر ال أستسيغه مطلًقا وال أفهمه. ال شّك أّن بعض 

هذه السّيدات على قدر كبير من الكفاءة، وقّدم لبالده خدمات 

إلى "السّيدة األولى" ملجّرد  ة إحداهّن هاّمة. لكن كيف يمكن ترقي

أّن زوجها تبّوأ املركز األّول؟ وما دخلها في الحكم وتصريف 

األمور؟ ما مّيزتها عن غيرها من النساء الالتي قد يكّن أكثر كفاءة 

وخدمة للبالد؟ كيف تقبل البالد الراقّية أن تقّدم هذا اللقب 

 كتحصيل حاصل؟

ي هذه الظاه
ّ

رة في كّل العالم إلى أن كنت أستغرب تفش 

حصلت واقعة وّضحت لي األسباب التي تعود لسلوك الناس 

ط. وكذلك أضحكتني كثيًرا فأضفتها إلى 
ّ
وحّبهم للظهور والتسل

 )أعتبرها من فئة "املضحك املبكي".( فكاهات حياتي.

من  ، وهي واحدةةوصل أحدهم إلى رئاسة جمعّية أهليّ  

وفوًرا صار يشار إلى زوجته على أّنها مئات الجمعّيات في أستراليا، 

"السّيدة األولى". هل هي من عّمم ذلك، أم هل أراد البعض 

 "مسح الجوخ"، ال أدري. النتيجة مهزلة. 

إذا انطبق األمر على مئات الجمعّيات في أستراليا، لكان  

 لدينا مئات السّيدات برتبة "األولى". 

 أين السّيدة األولى؟
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ٌٌدةالعٌوٌفيٌانتظاٌرٌ 
 

 من رسالة رغيد النّحاس إلى مهرجان العودة السينمائّي الخامس

 ، الذي حمل شعار "انتظار العودة ... عودة"2021في غّزة، 

ٌ

ٌ

، كتلك اللحظات التي كنت أشاهد فيها 
ٌ
في الحياة لحظاٌت فارقة

، يعّبرن عن على شاشة التلفاز نساء غّزة ينعين شهداءهّن 

ة والغبن مِتهّن ، وإصراِرهّن، ومقاو سخِطهّن 
ّ
غم الضعف والقل ، ر 

ة العّز التي تصلح لتكون درًسا للعالم.  ف 
 
ق ن  و  ِقف  جن. ي   والس 

رت عندها كيف يتحّول املوقف إلى رمز أبدّي، ملجّرد 
ّ
تذك

ه مجبول بالصدق والحّق. يتحّول إلى صرخة تهّز الضمائر 
ّ
أن

 على أهداب التاريخ. ،الحّية
ٌ
قة

ّ
ها معل  وتبقى نغمات 

 هيباشيا اإلسكندرانّية، املولودة عام م
ً

ميالدّية،  360ثال

مة خارقة
ّ
 ،كانت عاملة فلك ورياضّيات، وفيلسوفة، ومعل

ومحبوبة من كال الوثنّيين واملسيحّيين )لم تكن مسيحّية(. قامت 

مجموعة من الرهبان املسيحّيين بقتلها في ساحة عاّمة، وذلك 

ل 
ّ
 عنيفة بسلخ جلدها وهي حّية، وضربها. شك

ً
ها صدمة موت 

لإلمبراطورّية، واعتبرت شهيدة الفلسفة. بعد ذلك أصبحت رمًزا 

لكّل من تاق إلى الحّق. منهم من اعتبرها رمًزا للفضيلة املسيحّية، 

 ومنهم من جعل منها رمًزا ضد الكاثوليكّية في عصر التنوير.

كيف من غّزة، هذا السجن الكبير، املحاط  وكذلك تابعت  

 سّجانين قسوة وإرهاًبا وعنصرّية، كانت تخرجبأعتى ال
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 الزال على قيد 
ً

ه فعال
ّ
االختراعات ليقول الشعب الفلسطينّي إن

ه يعيش.
ّ
واليوم أتفاجأ بمهرجانكم  الحياة: يحيا وليس مجّرد أن

 يأتي أيًضا من غّزة. 

ت أظن أّن حين خّبروني عن مهرجان العودة السينمائّي، كن

ّد  العدد زاد  الواقع أّن  على األصابع. ولكّن  هعدد األفالم يمكن ع 

 عن املئة والسبعين.

متها مؤّسسة الجذور 
ّ
في أستراليا،  الثقافّية وفي ندوة نظ

م 
 
ِمك تعّرفت إليكم أكثر، واستمعت إلى طموحاتكم وِهم 

كم أنتم من يلتقط تلك النغمات 
ّ
وأعماِلكم، فاطمأننت أن

قة على أهداب التاريخ ليعيد سردها،
ّ
وأّن "انتظار العودة"  املعل

 
ً

 ، طاملا وجد من يقرن األفكار باألفعال."عودة"هو فعال

والسينما فعل من أهّم األفعال، فبواسطتها يمكن ترجمة 

األفكار إلى مشاهد قادرة على النفاذ إلى املتلّقي صورة، وصوًتا، 

ه. يضاف إلى ذلك  وموسيقا. وهكذا تستحوذ على معظِم حواّسِ

كامل لألحداث. هي إعادة إلحياء الرموز على أرض أّنها توثيق مت

 الواقع.

واألهّم من ذلك أّن السينما، بكّل التقنّيات الحديثة، 

هذه الذاكرة  يمكن أن تكون الحارس األمين على ذاكرة فلسطين.

ّرث إلى األجيال الجديدة حّتى ال  و 
 
التي يجب أن تبقى حّية، وأن ت

ت  صوت  الحّق.ي    صم 

اذ اآل فلسطيأّن  والحّق 
ّ
فاق، ن مغتصبة من الدّجالين وشذ

 كان 
ّ

 إال
ً

املسيطرين على سياسة العالم، الذين لم يتركوا مجاال

لهم فيه باع طويل، من علم وفلسفة، وخصوًصا السينما، 
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فكانت هوليوود لهم مرتًعا خصًبا. لم يعتمدوا فقط على النهب 

روا ح
ّ
نكتهم والسلب والغّش والخداع وقّوة السالح، بل سخ

وسيلة يستطيعون فيها ترويض الرأي العاّم  الفكرّية في كّل 

ولذلك تكون مهّمتكم السينمائّية في مواجهة  ملصلحتهم. العالميّ 

ِمكم.ذلك مهّمة صعبة شجاعة، لكّنها تستحّق كّل ِه   م 

 إّنها م
ّ
بقع الجغرافيا والتاريخ،  ق ببقعة من أهّم هّمة تتعل

 على ذلك. وهي دليل على ويكفي أن تكون مدينة القدس دل
ً

يال

عاملّية املسألة الفلسطينّية، لخصوصّيتها لدى باليين البشر. وال 

 الجاهل أو املتجاهل.
ّ

ويبدو أّن بعض الجاهلين، أو  ينكر ذلك إال

على األغلب املتجاهلين، ال يريد أن يكون أقرب إلى صلب املسألة. 

تنفصل عن املسألة الفلسطينّية مسألة شامّية بامتياز، ال 

الكيانات اللبنانّية واألردنّية والسورّية، فمصير هذه املنطقة 

ق بمصير فلسطين.
ّ
 متعل

م أّنها غير مستحيلة. وفي تكم عسيرة، لكّنكم أثبتّ مهمّ 

بعض الحاالت شاركت معكم جهات غربّية، مثل مخرج من 

بريطانيا. وهذا في حّد ذاته انتصار آخر في تثبيت عاملّية هذه 

 نتمّنى لهذا الزخم أن يستمر. .املسألة

أنا الشامّي الذي زار كثيًرا من بالد العالم، حين سنحت لي 

الفرصة مّرة، منذ أكثر من أربعين عاًما، لزيارة القدس، وهي 

مدينة ذات مكانة خاّصة في ذهني، بل وطني الذهنّي منذ نعومة 

 و يارة، وآليت على نفس ي أن ال أزور أظفاري، رفضت الز 
ّ

هي ها إال

 محّررة.

 أنا أيًضا أنتظر العودة.
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ٌنعيمٌخوري:

ٌتفيضٌبالضوء ٌذات 
 

 

 يقول نعيم:
 

ٌوأجملٌالضوءٌماٌفاضتٌبهٌذاتي
 

ه "صديقي الضوء" 
 
ت هذه هي الجملة التي اختتم بها نعيم قصيد 

ة األخرى". أذكرها، التي تصّدرت مجموعته "صوت من الضّف 

ي أرى معظم شعره ونثره أضواءبداية، 
ّ
ن فيض ذاته. وهي م ألن

بهذا املعنى، برأيي، األجمل ألّنها مرآة صادقة أرادها نعيم أن تفي 

د لنا 
ّ
بأحاسيسه املرهفة املفعمة بالحّب والوفاء. أراد أن يؤك

 ذلك. ولو لم يفعل، لكّنا استنتجنا ذلك دون عناء على أّي حال. 

ٌاملوتٌلقد قض ى نعيم على املوت حين قال " ٌيكون حين

ٌيفقد ه مجّرد قال املوتٌمعناهٌحياة،
ّ
." والقضّية ليست في أن

ه 
ّ
"، بل أرى أّن نعيم هو نعيم في حياته وموته. إن

ً
ذلك "فلسفة

ا معنا  ذلك اإلرث الذي تركه نابًضا بكّل زفرات الحياة، ومستمرًّ

 تلك الناطقة بالروح األزلّي.
ّ

 بزخمه، فال يبقى من املعاني إال

ر  نعيم خوري شموخ  ض  صّنين في مجموعته حين استح 

 ، قال عن هذا الجبل الرمز:1986"قال صّنين"، عام 
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ٌيطوفٌعلىٌالدنيا اءٌ /ٌٌٌأناٌمنهٌقلب 
ّ
ٌبن ٌمشّمر  ٌوزند 

 

وهو في ِبعاده عنه يعتبر نفسه في سجن غريب يغّني للمواعيد، 

 :
ً

 ويخاطبه قائال
 

 أنتٌفيٌكّلٌشهقةٌمنٌحنيني

ٌأصيل ٌ ٌوانتمائيٌلكٌانتماء 
 

 ويقول:  
 

ٌهواكأ
ُّ
 ناٌفيٌالبعدٌأستشف

ٌفتضيقٌالدنى،ٌويدنٌوالبعاد
 

ى في كلماته ثورة 
ّ
يعّبر عن استيائه مّما أصاب وطنه األصل، وتتجل

متأّججة ضد االحتالل والعدوان الصهيونّي، بل إّن في سطورِه 

 ملقاومة فكرّية وقودها املعاناة مّما أصاب تلك البالد 
ً
مخطوطة

 التي استقّرت في ضلوعه: 
 

ٌفيٌالضلوعٌاستقّرت
َ
 رّبٌبيروت

أفاقتٌعلىٌهديٌراملحابر ٌو
 

هذه املقاومة ال تقتصر في مواجهتها على املعتدي، بل أيًضا على 

 املتخاذل والفاسد واملتاجر بمقّدرات البالد من بني قومه.

نسمع بين السطور صرخاته مدّوية، ومع ذلك تنساب 

ن رحم هذا بأسلوب رقيق: أسلوب الشاعر الحّق الذي ولد م
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ه من هذا الوطن. فمع كّل 
ّ
ه شاعر ألن

ّ
د أن

ّ
الوطن، وهو الذي أك

 املعاناة، يبّين لنا كيف يخطر الوطن على باله:
 

ا،
ً
اٌورقيق

ً
 مّرٌكالحلمٌخاطف

ٌ ٌفيٌخيالي،ٌوثاٌرفيهٌالعتاب 

ٌالحّبٌفيٌعروقهٌتغلي،
 
 نغمة

ٌ ٌوالشذا،ٌوالرضاب 
 
ٌوالهناءات

 

مّرتين، ال أكثر، عند صديق  تعرفت إلى نعيم خوري حين التقيته

ا قليل  الكالم كثير  التدخين. سبق أن مض ى 
ً
مشترك. كان هادئ

 على رحيل زوجته عّدة سنين. ونعلم كم كانت عالقته بها وطيدة. 

ن 
ّ
لم تمهله الحياة كثيًرا بعد مقابلتي له، فرحل. ولم أتمك

من بناء صداقة معه، لكّن آثاره التي تركها هي من أجمل 

 ئي. أصدقا

ه أثناء إعدادي، في شهر 
 
، العدد 2000عام  أّياركان رحيل

الثاني من "كلمات" الذي أدخلت  فيه بعض  أبيات نعيم، ومن 

بينها مختارات من قصيدة "إلى سمراء"، وجدتها منشورة في 

ًرا في ديوان "انكسار الظالل" الذي 
ّ
جريدة الشرق، ووردت مؤخ

 أحّبِ أبياته إلى قلبي. ، وهي من 2021نشرته "الجذور" عام 
 

ٌ
 
ٌلـيٌفيٌجـ
 
،ٌالٌتذبـحيها،ٌفإنٌالحـّبٌونٌ ف

 
ٌمعتـقـة ٌأسـرار ٌٌـكٌأسـرار 

ٌزالٌحبٌُّ ٌيحملهٌمنذٌافترقنا،ما ٌمنٌعينيك، ٌالشفتين،ٌك، ٌإلى

ٌتذكار

ٌمنكٌأقمارٌةٌصوٍتٌحبٌٌّإنٌتنـقـش يٌالـليلٌفيٌوجهـيٌبـلٌقمـٍرٌفكّلٌ
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،ٌلخصرهاٌٌٌشمسٌفيٌكّلٌ
 
ٌ لناٌدنياٌمتّيمـة

ٌالريح،ٌوالسمـواتٌٌز
ّ
ٌـارن

ٌاتٌنشوتـناٌٌمـاٌدامٌٌفيٌدمنـاٌللنـاٌرأمطارـديٌجنـاحيـكٌفيٌهــبٌّمٌ 

ٌوالٌتـقولـيٌانـ
 
ٌوٌَّدٌتهىٌالتـاريخٌمنٌزمـٍن،ٌنحنٌالـن

ً
ٌاٌفـيندارٌرتاريخـ

 

نالحظ في كثير من أعماله، وعلى مدى السنين بعد وفاتها، 

األسترالّية التي -استرجاًعا لذكرى حبيبته الزوجة اللبنانّية

 ،
ً

شاركته مسيرة حياته وكانت السبب في وجوده في أستراليا أصال

بعد أن كانت في زيارة إلى بطّراِم بلدِته اللبنانّية، فتزّوجا وترك 

بلده لبنان التي سبق ألنظمتها السياسّية والقضائّية أن سجنته 

بته ظلًما بسبب توّجهاته التي ال تنسجم معها.
ّ
 وعذ

"البطاقة األخيرة" وهي من مجموعته "وكيف يزعل  يقول في

 (:1995القمر" )
 

ماٌينزاحٌيومٌ 
ّ
 كل

 أٌوتطوفٌالشمسٌفيٌشفتيك

ا،
ً
 أحلًماٌودفئ

 صرتٌفيٌحّبكٌأكبر ٌ

 لٌوتغيبٌالشمسٌعنٌوجهي،

 أنتٌياٌشمَسٌعيوني،

ٌوأكثر ٌ كٌالشمس  ٌحبُّ
ٌ

ه "وكيف يزعل القمر" بعد سنتين من وفاة صدرت مجموعت

جد أّن اإلهداء جاء "إلى من كانت أجمل ما في الحياة زوجته، ون

 وأحلى ما في الحّب".
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استحضاره لذكرى زوجته سنين بعد وفاتها، حّتى لكأّن  يستمّر 

بعض ما يكتب يأتي مستوحًى من هذه املشاعر. يقول في 

 :1998قصيدته "عندما ينتهي الكالم"، املكتوبة عام 
ٌ

كٌأنتٌمع/ٌٌٌأالٌليتهمٌيعلموٌن
ّ
 ي،بأن

ةٌحرف،/ٌٌٌفيٌكّلٌهمسةٌجفٍن،
ّ
ٌفيٌكّلٌرف

./ٌٌوكّلٌنهاٍر،/ٌٌفيٌكّلٌليل، ٌوكّلٌصباح 
 

ل من مجموعة "صمت على شاطئ العاصفة" ويبدأ نشيده األوّ 

(1993:
ً

 ( قائال
 

رني،  أزوٌرقبَرك،ٌواآلالمٌتعص 

 وفيٌيديٌمنٌاألزهاٌرأغمار ٌ
ٌ

ك،ٌياٌروحي،ٌيفيضٌدمي راب 
 
 علىٌت

ٌابٌتنهارويركعٌالقلب،ٌواألعص
ٌ

ٌيفلفشها،  وفيٌدموعيٌرساالت 

ٌوالنار ٌ ٌمنٌاحتراقيٌعليك،ٌالحبُّ
ٌ

 أرّشٌصوتيٌعلىٌالدنيا،ٌيهزهزها،

ٌ...ٌوالشفتانٌإعصار ٌ ٌفميٌالزوابع 
 

ف عند هذه األبيات ألغراٍض ليس مجّرد كوِنها استذكاًرا 
ّ
وأتوق

لحبيبٍة رحلت. في اعتقادي أّن هذه األبيات تحّدد لنا مزايا شعر 

 عيم التي نجدها في كّل وجوه أعماله.ن
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ه الدائم بالتنقيط املفيد الصحيح،  لفت نظري اعتناء 

وهذا أمر ال يعتني به معظم الشعراء العرب برأيي. فعلى سبيل 

املثال، في السطر األّول، وضع فاصلة بعد "قبرك" وأخرى بعد 

"تعصرني". فهو يزور القبر وفي يده أغمار من األزهار، ولكّن 

جملة املعترضة هنا هي "واآلالم تعصرني". وضعها في املوضع ال

الصحيح فأعطاها قيمتها الخاّصة املنفردة للتأكيد املتمّيز عليها، 

 ثم تابع في السياق.

ونالحظ الش يء عينه في السطر الثاني حين يضع "يا روحي" 

 بفعل الفاصلة األولى 
ً

ف قليال
ّ
بين فاصلتين. فنحن حين نتوق

، ثّم مّرة أخرى بعد لفظ "يا روحي"، نكون نمّيز "يا بعد "ترابك"

 .روحي" بمكانتها الخاّصة التي تستحّق 

أرى أّن للتنقيط الصحيح مدلوالت لغوّية  ،بعبارة أخرى 

إن صّح ، وهي. وجمالّية ضرورّية تفيدنا في القراءة واإللقاء

بعًدا على  تأتي كأّنها ربع النوتة التي تضيف ،التشبيه املوسيقّي 

 ه الشرقّية.اللحن، وتعطيه مّيزات

أّما اللغة التي يستعملها نعيم فتكسر الحدود بين الفصيح 

 "يفلفشها" التي تعود ألصول سريانّية، وتستعمل 
ً

واملحكّي. مثال

في اللهجة املحكّية لتدل على "البعثرة"، جاءت هنا تعكس نوًعا 

ر الناتج عن الحرقة والتلّوي بين الح
ّ
 ّب والنار.من النزق والتوت

وكذلك "األعصاب تنهار"، و"احتراقي عليك"، و"أرّش"، 

و"يهزهزها"، و"الزوابع". كّل هذه كلمات ترد كثيًرا في لغتنا 

املحكّية لتعّبر عن أحاسيس حميمة، يستخدمها لغة فصيحة ال 

 غبار عليها.



وألوان   194  
ٌ
   خطوط

 

 ضمن الشعر التقليدّي، 
ٌ
صحيح أّن هذه األبيات مصّنفة

ملحم عن شعر نعيم: "وإذا بشعره لكن كما قال جوزيف بو 

 وقالًبا  –التقليدّي 
ً

يتشاوف على الشعر الحديث فحوى  –شكال

ومعاناة." ولكّني هنا أحّب أن أقول إّن شعر نعيم هو في الواقع 

شعر حديث حّتى لو لبس رداء ما نسّميه الشعر التقليدّي. هذا 

 ينطبق خصوًصا على حقبة الثمانينّيات وما بعدها. 

عيم فيه من املوسيقا الداخلّية ما يطغى على شعر ن

ا، فكم من شعر تقليدّي ال  الشكل. وبهذا يصبح اللبوس ثانويًّ

يحوي سوى الوزن والقافية ويخلو من أهّم مقّومات الشعر. 

ه مقتدر في األوزان والقوافي، ولكّنه أكثر قدرة على 
ّ
قّوة نعيم في أن

لوسيلة االستعراضّية. تسخيرها في سبيل الغاية الحقيقّية، ال ا

ى مجّرد النظم الذي يستخدمه كثيرون ملجرد 
ّ
ه يتخط

ّ
أي أن

اعتقادهم أّنهم شعراء. يماثلهم أولئك العاجزون عن النظم 

التقليدّي فيهاجمونه بحّجة الحداثة لتبرير أعمالهم التي ال ترقى 

حّتى إلى النثر الجّيد. آن األوان لننظر إلى الشعر خارج حدود تلك 

لة التي نخترعها ملصالحنا الشخصّية. وتجربة نعيم الق
ّ
يود املضل

  مثال يحتذى كدليل على ذلك.

فت من أربع  1998نشر عام 
ّ
مجموعة "هناك كان وطني"، تأل

قصائد كالسيكّية طويلة، لكّنها مثال جّيد على غنى الحداثة 

واملوسيقا الداخلّية في شعره املوزون املقّفى. يقول في قصيدة 

 فرح": "كمشة
 

ٌ
 
ٌجنون يٌعلىٌالربيع 

ّ
ٌ/ٌوكل

َ
ٌتزرعٌالكون يٌزوابع 

ّ
ٌأناٌكل
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ٌ
 
ٌوهامت ٌرؤى، ٌفاستفاقت /ٌ ٌصوتي ٌالسنابل  ٌلهفة ٌفي طاف

ٌ
 
ٌجفون

ٌ
 
ٌصبوٍة،ٌوفتون ي،ٌ/ٌوتراتيل 

ّ
،ٌيغن ٌرقيق  ٌأنتٌفيهاٌشعر 

ٌ
 
،ٌأنتٌالعيون ٌسيٍفٌ/ٌأنتٌحلمٌالعيون 

َ
،ٌياٌإضاءة ٌأّيهاٌالشبل 

ٌ

 ل:ومن قصيدة "سيف النار" يقو 
ٌ

ٌارتعشٌالهواٌ ٌإذا ...ٌ ٌوطن  /ٌ ٌدمي، ٌفي ٌأتيتَك، ٌآخرٌالدنيا من

ٌ
 
ٌيزدان

،ٌولباسهاٌاألجفان
ً
بىٌ/ٌأسطورة ٌقلبيٌالٌيزالٌعلىٌالر 

ّ
ٌوكأن

 

التي حمل الكتاب شبيه عنوانها،  ،وقصيدة "وطني كان هناك"

جاءت سلسلة من النقد األخالقّي والسلوكّي املحّمل بالنصائح من 

 ق إلى مدى الكوكب األرض ّي في شرقه وغربه. محيط الفرد الضيّ 

 يقول: ،في تأكيده على ضرورة التعاون اإلنسانّي 
 

حينا
َ
اٌض

ّ
ٌفلوالٌالشرقٌماكانتٌأماس ي،ٌ/ٌولوالٌالغربٌماٌكن

ىٌَحيينا
ّ
اٌ/ٌسنبقىٌواحًداٌأن

ّ
،ٌوإن

ً
ٌستبقىٌاألرضٌواحدة

 

(، 1996يخّصص في مجموعته "صوت من الضّفة األخرى" )

لوفاء والحّب: واحدة ألبيه، وواحدة ألّمه. يقول في قصيدتان من ا

 قصيدة "أبي":
 

ٌ
 
ٌ/ٌطيف ٌعلىٌالعين، ٌوهو، /ٌ يٌأرفرفٌفيٌعينيهٌ/ٌطيَرٌندى،

ّ
إن

ٌلستٌأنساه
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ٌ
 
رف ٌوع  /ٌ ٌالجدار، ٌعلى /ٌ ، ه  ّبت 

ٌج  ٌظّل ٌوهذا /ٌ ٌعصاه، هذي
ٌالعطٌرجفناهٌ 

،ٌ/ٌنجيماٍت، ،ٌعلىٌيديَّ
 
ت

َ
/ٌٌترقرقٌالدمعٌمنٌعينيه،ٌ/ٌوانفرط

ٌشكاواهٌ 

ٌأوٌكانٌ/ٌ /ٌ ، ٌكانٌأدناه  ٌ/ٌما ٌغياَبه،
 
ٌ/ٌبكيت ٌأبي،

 
ٌافتقدت وإذا

ٌأقصاه

ٌفيٌ /ٌ ٌليسٌيفهمها، ٌالٌ/ /ٌ ٌهواجًسا ٌالحبيبٌ/ ٌذكرى ٌفي
ّ
فألن

ه
ّ

ٌالحّب،ٌ/ٌإال

ٌأٌو /ٌ ٌالحّب،
 
ٌأسطورة

 
ٌكتبت ٌما /ٌ ٌعينيه، ٌفي /ٌ ،

 
هلٌكنتٌأقرأ

ٌأحكيٌمزاياه

/ٌ ٌوهلٌقرأتٌأّمي، /ٌ ٌوجًها؟ ٌأبي ٌيكون ٌكنتٌٌوهل ٌما /ٌ عليه،

ٌأخشاه؟

ٌ/ٌبحًراٌمنٌالضوءٌ/ٌ ٌالكون،ٌ/ٌفيٌيده،ٌ
 
أبيٌالحبيب،ٌ/ٌعَرفت

ٌماٌأبهىٌمحّياه
 

 ويقول في قصيدة "أّمي":
 

ٌفيٌخّدهاٌ /ٌ ٌ/ٌعنٌسوسٍن ٌفيٌرياضٌدفاتري، /ٌ ٌزلتٌأبحث، ما

ٌينداح ٌ

،ٌ/ٌكبرواٌهنا؟ٌ/ٌأمٌ ةٌكانواٌ/ٌرغيفٌهمومها،ٌ/ٌأتراهم 
ّ
عنٌست

ٌراحوا؟

ما،ٌببهاءٌعينيها،ٌ/ٌلهٌأقداح ٌٌأّميٌ/ٌإذا
ّ
ٌسكٌرالنبيذ،ٌ/ٌفإن
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ى في تخصيصه مقّدمة نثرّية، ؤ حّبه ووفا
ّ
ه لبلدته بطّرام تجل

ملجموعته "صوت من الضّفة األخرى"، تحمل عنوان "إلى بطّرام 

... بلدتي". ويقول في قصيدة "أحلى الكلمات" من املجموعة 

 نفسها:
 

/ٌفإليَك،ٌ/ٌياٌأغلىٌالتراب،ٌٌوطبعت،ٌفيٌهذاٌالتراب،ٌ/ٌحقيقتي،

ٌ/ٌسلمي

) ّرام  ط 
،ٌ/ٌوقامٌفيٌ)ب  ماٌنامٌاإلله 

ّ
،ٌ/ٌمنٌفيٌالسماء،ٌ/ٌكأن ه 

َ
ٌسبحان
 

(، 1998وخّص بيروت بقصيدة في مجموعته "شاطئ النار" )

 يقول فيها:
 

ٌتشيخٌ ٌوال /ٌ ٌالزمان ٌشاخ /ٌ ها،
ّ
ٌكل ٌالعرائس ٌأحلى ٌيا بيروت

ٌ ٌوتتعب 

ٌ/ٌفيٌشواطئٌ عَرك 
َ
ٌش

 
جت لهفتي،ٌ/ٌفإذاٌالشواطئٌ/ٌفيٌدميٌموَّ

ٌ ب  ٌتتطيَّ

ٌ/ٌ، ٌالسما،ٌ/ٌفإذاٌالسماٌانت  لب 
َّ
ٌصوَبٌالشمس،ٌ/ٌأط

 
وطلعت

ٌ ٌوأنتٌاملطلب 
 

ولم يغفل عن محاسن بالده الجديدة، أستراليا، خصوًصا ما 

ه 
ّ
ق بالجمال الطبيعّي الذي يستطيع تصويره بالكلمات وكأن

ّ
يتعل

 "جزيرة فريزر ". كتب عن يلتقط بواسطة عدسة سينمائّية راقية

 يقول:
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ٌ/ٌ ٌالصباح  ٌأن  /ٌ
 
ٌوأشارت /ٌ ٌسلحفاة، /ٌ ٌلهفة، ٌفي /ٌ ثتني، حدَّ

ٌ ق 
َ
ٌتشقش

ٌ
 
ضر ٌ/ٌزقَزق

 
ٌالخ ٌالدقائق  ،ٌوعبير 

 
ت

َّ
ٌ/ٌغن ٌوعلىٌثغره،ٌاألزاهر 

ٌ ،ٌ/ٌوزنبق  ا،ٌ/ٌعلىٌالهضاب 
ً
،ٌ/ٌيتهادىٌبيلسان ٌكوكب  ٌفإذاٌاألفق 

ٌكاألساطيرٌ  ٌحكايا، /ٌ ٌالتلل  ٌموكب ٌالٌٌوإذا . ٌتعَبق  ٌباألناقة /

...ٌ ٌتهمهم 

ٌ
 
ق ٌبعضٌاألفاعيٌاستراحت،ٌ/ٌمنٌمراياٌظللها،ٌ/ٌتتورَّ

ٌ
 
.فتجاوز ق 

َ
،/ٌأٌوهيٌأشف ٌأفكاَرها،ٌفهيٌأوفىٌمنٌأفاعيٌالفردوس 

ٌ ٌ/ٌالشقيُّ هاٌاألجعد  عر 
َ
أيلند"ٌ/ٌعلىٌأصابعٌحّبي،ٌ/ٌش "فرايزٌر

ٌ ق 
َ
ٌتزحل

ها،ٌ/ٌفوقٌصدري،ٌ/ٌكخيالٌالن تٌجفون 
َّ
،ٌ/ٌيحكيٌ...ٌوتمش ساء 

ٌ ق 
َ
عش ٌفي 

 

هذه البراعة الفائقة في وصف الطبيعة وعواملها تظهر جلّية في 

 دقصيدة "ال
ّ
، ة األخرى"ارين"، من مجموعته "صوت من الضّف ق

جديدة  التي وصفها األستاذ كامل املّر على أّنها "مغناة وجدانّية

 للشاعر نعيم خوري". و"الد
ّ
ارين" لفظة يخّصص لها نعيم في ق

آخر الكتاب ما يقارب الصفحة من الشرح املهّم. وأهّم مدلوالتها 

صب، لكّن 
 
 "الدأّنها تشير إلى الخ

ّ
ارين" هو اسم منطقة معّينة ق

 في بلدته "بطّرام". 

 ،يتناول في القصيدة عدًدا من النباتات املتنّوعة

فيستخدمها في التعبير عن وجدانه وانطباعاته. فال تفلت منه 

نار، والسّماق، واألعناب، والسفرجل، الورود، واإلز 
 
ل ر خت، والج  د 
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في نسيج تحّدد رسومه  ،وغيرها ،والسنديان، والزيتون. يحبكها

مشاعره وعوامل الفصول األربعة، وتضاريس األرض التي يعشق 

: تربتها.
ً

 يقول مثال
 

ٌوجهيٌ/ٌفيٌالسفوح،ٌ/ٌوفيٌالذرى،ٌ/ٌوعلىٌكرومٌالتين،ٌ/ٌ
 
ت يّمم 

ٌ اب 
َّ
ٌوالعن

ٌ/ٌوإ ، ٌاألعطاف  ٌذهبّية /ٌ ،
ً

ٌسنابل ٌالسابحات  /ٌ ، ٌالسهول  لى

ٌ ٌواأللباب 

هٌ ٌوصمت  /ٌ ٌبالكبرياء، /ٌ ، ه  ٌصخر  ل
ّ
ٌاملجل /ٌ ، ارين 

ّ
ٌالدق صوَب

ٌ ب 
ّ

ٌالخل

ٌ/ٌ يق 
ّ
ل ٌالع  ٌوأظافر /ٌ ، ٌخصوره  ٌحول /ٌ ، اص  ٌاإلجَّ ٌهوا دى

 
َين

ٌ بلب 
َّ
ٌوالل

،ٌ/ٌذٌوا
 
ٌالريحان ٌوبخوٌرمريَم،ٌ/ٌالٌيليقٌبغيره،ٌ/ٌوالصعتر  ٌلشّراب 

ٌ/ٌ ٌنفثاتها، ٌعلى ٌأثنى /ٌ ٌسهرٍة، ٌمن ٌكم /ٌ ، ٌالنعمان  وشقائق 

ٌإعجابي
 

هذا الشاعر الشّفاف، املحّب للطبيعة، صاحب الشعور 

ثل. ومنها احترامه للمرأة  ى به من م 
ّ
املرهف، قوّي صامد بما يتحل

وإيمانه بحّريتها. ها هو يكتب على لسانها في قصيدة "تقول لي"، 

 فيقول:
 

،ٌ/ٌوتفهمٌاألشياءٌفيٌطفولتي،ٌ/ٌأنٌتزرعٌٌيعجبني فيَكٌأنٌتغار 

ٌالنجومٌفيٌأنوثتي،
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ٌ/ٌترفضنيٌ ك،ٌ/ٌياٌفارس يٌالصغير 
ّ
،ٌ/ٌلكن أنٌتخلطٌالليلٌوالنهار 

ٌأنٌأبتهي،ٌوأنٌأطير ٌ

نيٌ ٌ/ٌتسلب  ٌمنٌجديد 
َ
ٌ/ٌوعدت ٌالتي،ٌحّررتنيٌ...

 
وأناٌالعصفورة

ٌحرّيتي،

ٌتختارٌل /ٌ ، ٌالصغير  ٌفارس ي ٌيا ،
َ
ٌكنت ٌ/ٌإن ٌالعبيد،

َ
ٌحظيرة ي

ٌفابحثٌلكٌعنٌدميٍةٌتحّبها،

. ٌالٌتعشقٌالحديد 
 
نيٌ/ٌعصفورة

ّ
ٌألن

 

على  يحترم املقاومة اللبنانّية في تصّديها للعدوان الصهيونّي 

لبنان، ويبغض املتخاذلين. جاء نشيده "جنون الريح" من 

 مع مجزرة قانا مجموعة "صوت من الضّف 
ً

ة األخرى" متفاعال

 . يقول:1996ب لبنان عام األولى في جنو 
 

ٌفوقٌترابهٌاألقدار ٌ هم،ٌ/ٌوجنوبناٌ/ٌتنهرُّ ٌالٌ...ٌ/ٌلنٌيمّرٌسلم 

ٌ ٌأنوار ٌياٌموئلٌاألحرار،ٌ/ٌعطر  ه  ٌنزيف 
،ٌ/ٌوفوح  ٌلهب  ه  ٌتراب 

،ٌ/ٌفيٌطلبٌالعلى،ٌ/ٌ ،ٌ/ٌواملجد 
ه  ،ٌ/ٌدور  ٌالخيانة  سغ 

َ
للعار،ٌ/ٌفيٌن

ٌأدوار ٌ

ٌ /ٌ ، ٌالشمال  ٌأنا /ٌ ، ٌالجنوب  َل
َ
ٌبط ٌمجد  /ٌ ، ٌالعمق  ٌفي يهّزني،

ار ٌ َكٌالنوَّ  كفاح 
 

رة في وعي نعيم، وتعود إلى أّيام شبابه، 
ّ
هذه الروح املقاِومة متجذ

ا في الحزب 
ً
رة بتعاليم أنطون سعادة، وهو الذي كان منخرط

ّ
متأث

السورّي القومّي االجتماعّي. في مجموعته "البطولة املؤمنة"، 

وعات التي أعاد الدكتور أبو ، وهي من املجم1953الصادرة عام 
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ه يستشهد 
ّ
سالم نشرها بعد أن كانت مهّددة باالندثار، نجد أن

شار إلى الزعيم أنطون سعادة.  م"، كما كان ي 
ّ
كثيًرا بأقوال "املعل

وفي تلك املجموعة نجد فلسطين موضوًعا رئيًسا، تماًما كما 

ه كانت بالنسبة للزعيم سعادة التي وضعها في أولوّيات قضايا

وهو ينادي باهّمّية سوريا الطبيعّية. ونعيم خوري في كّل تعاطيه 

مع القضايا الوطنّية يتحّدث عن العدّو الخارجي، وال ينس ى 

لون أكبر الخطر على القضّية. وكما 
ّ
أعداء الداخل الذين يشك

يمكن قوله في يومنا هذا بالحرف  1953نعلم، ما قاله عام 

 الواحد. يقول في تلك املجموعة:
 

ناٌنوعانٌ ٌمغتصبٌوآخٌرمفسدٌ–فيهود 

ٌواألّولٌالباكيٌعلىٌطللٌالدعارةٌيرقد

ٌواآلخٌرالشاكيٌعلىٌسرجٌالخيانةٌيرصد

ٌفيبيعٌبالدوالٌرماٌتسقيٌالنفوسٌوتحصد
 

 ثم يتحّدث عن آفة الطائفّية مبتدًءا بالقول: 
 

إنٌدىٌإنٌيهتدواٌ/ٌهيٌصنعٌاالستعماٌرالطائفّيةٌظّلٌأحلمٌالعٌ 

دواٌشاؤواٌوأن
ّ
 يتأك

 

ساة ة يخّص بها فلسطين، يكّرر فيها مأوينهي املجموعة بقصيد

 النفوس املتخاذلة فيقول:
 

ٌتتحّرٌر ٌلٌوكانٌفيٌهذيٌالنفوسٌضمائر 

ر
ّ
ٌلٌوكانٌفيٌتيكٌالصدوٌركرامةٌتتأث
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ٌتتبلوٌر ٌلٌوكانٌفيٌتلكٌالجسومٌهياكل 

ٌالجريحٌبجوعهاٌتتضّوٌر
َ
ٌلرأتٌفلسطين

 

ذل. يقول في قصيدته "الثلج يتصّدى نعيم للنفاق والتخا

 من مجموعة "صوت من الضّفة األخرى": ،األسود"
 

،ٌ/ٌوزرَعهٌأصناما ٌ/ٌخنَقٌالزمان 
 
ٌشاءتٌزمرة

ا،ٌ/ٌ
ً
ٌ/ٌثوبٌالدفاعٌعنٌالحمى،ٌ/ٌزوًرا،ٌ/ٌوعاًراٌصارخ

 
فتلبّست

َماما ٌوح 

ٌ/ٌ ، ٌاإلرهاب 
َ
ٌوعمالة /ٌ ٌوالزنى، /ٌ ، ٌالخيانة 

َ
َسغ

َ
ٌن

 
واستوردت

ٌواإلجراما

ٍل،ٌ/ٌفقدواٌالصواَب،ٌ/ٌوأوغلواٌوالنا  
ّ
ٍل،ٌ/ٌومضل

َّ
س،ٌبينٌمضل

ٌاستسلما
ٌ

يشن في قصيدته "مطر أزرق" )من مجموعة شاطئ النار( حملة 

ف، فيقول:
ّ
 على التخل

ٌ

ٌوندّمرٌمملكةٌ /ٌ ٌشبًرا، ٌشبًرا ٌنتقاسمها /ٌ ، ٌاآلب  رٌمملكة
ّ
نتذك

،
 
ٌالحّب

ٌهللاٌَ
ّ
ٌبأن /ٌ ٌونقول  /ٌ ٌالبعض  ٌهللاٌيراض ي

ّ
ٌبأن /ٌ ٌيقاض يٌونقول 

ٌ ٌالبعض 

ٌ ٌمعاٍصٌ/ٌأٌوكفر  ٌالحبَّ
َ
ٌ/ٌبأن ٌٌونقول  ٌباهلل،ٌ/ٌوأهلٌاألرض 

ٌعلىٌ ٌونشدُّ /ٌ ٌتغّيرنا، ٌضدَّ /ٌ
 
ٌونبالغ /ٌ ٌعكسٌتطّور نا، /ٌ ونكابر 

،ٌ/ٌاملشهوٌر ٌليذبحنا. السيف 
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ٌ/ٌ ٌومتى؟ /ٌ نا؟
 
ف
ُّ
ٌتخل ٌيدوم اَم

َّ
ٌحت /ٌ ، ٌاألبيض  ٌالثوب  ٌناصعة يا

؟ ٌومتى؟ٌ/ٌومتىٌننهض 
 

ر برصانة وبالغة، ألّنها تأتي في حّتى الد
ّ
عابة في أعمال نعيم تتوف

قلب أفكار جاّدة. يقول في "يا ذّل اإلنسان من اإلنسان" من 

 مجموعة "شاطئ النار":
 

ٌقّداميٌ/ٌ وحديٌ...ٌفيٌزاويةٌامللهى،ٌ/ٌفيٌعتمةٌأحلمي،ٌ/ٌأبصر 

ٌ
ً
ٌعارّية

ٌ ،ٌ/ٌفكأنَّ ٌفوقٌاملسرح  ٌ/ٌتتمايل  َرٌترقصٌفيٌظّلٌالضوضاء  ه  الع 

سها، ٌتلبَّ

،ٌوالوغَدٌ ٌ/ٌليزمزمٌفيهاٌاألعضاء  ح  ٌالوحَشٌتمسَّ
حٍةٌ/ٌقذفتهاٌفيٌالبحٌراألنواءٌ 

ّ
ٌمثلٌمجن ح 

ّ
ٌتترن

 

"، من املجموعة عينها، يقول على لسان من 
ً

 رجال
وفي "لو كنت 

 تخاطبه:
 

ٌتناغشني َكٌامللساء  ٌياٌقلبيٌ/ٌأستحليٌ/ٌتنسابٌإلىٌصدريٌ/ٌيد 

ٌفيٌصدريٌاألحلم. وتداعبنيٌ/ٌوتهزهز
 

ولنالحظ هنا استمرار استعماله لكلمات بسيطة مألوفة، لكّنها 

 تفي بعمق املعنى املطلوب.

ى الصفات اإلنسانّية والتخاريج املوسيقّية في 
ّ
تتجل

مجموعٍة أطلق عليها نعيم عنوان "هي الدنيا"، والتي أبصرت 
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 النور بفضل جهود الصديق الدكتور علّي أبو سالم فنشرها

ًرا من طريق مؤّسس
ّ
 (.2021) "الجذور " تهمؤخ

تها  ب  ه  نعم يا نعيم: هي الدنيا! الدنيا التي أثقلت عليك فو 

حّبك الذي صببته نثًرا وشعًرا، وفق معزوفات من موسيقاك 

ص لنا كّل هذا في سطرين 
ّ
الداخلّية بين سطور كّل ما كتبت. تلخ

 إذ تقول:
 

ٌيكتبنـ يماٌأروَعٌالشعَر،ٌحينٌالشعر   

،ٌفيحكيٌفيٌيـديٌالحجر ٌ  علىٌيديـه 
 

د لنا ذلك في مقّدمته ملجموعته "انكسار الظالل" )الجذور 
ّ
ويؤك

2021:) 
 

ماٌهٌويكتبني
َّ
.ٌإن ٌ...ٌٌالٌأكتبٌالشعر،ٌوالٌأدعوهٌإليَّ

ٌ

م 
ّ
إذن أنت تحتفل بالروعة حين يكون الشعر كاتبك. وحين تسل

كّل واحد!  له نفسك، يرى فيك رواية الروايات: تندمجان في

وطبًعا سيحكي الحجر في يدك، ويكون ألصابعك قيثارة تصوغ 

 لحن الخلود.

بل هذه املجموعة صندوق طرب أللحان عديدة، تبدأ 

العزف حين نبدأ القراءة. تنطلق بوقار، وتستمّر طافية في أبعاد 

الزمان واملكان، كأّنها املوسيقا التصويرّية التي هي أساس 

 ساند له.العرض، ال العنصر امل
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في  ننتهي من قراءة املجموعة، لكّن املوسيقا تستمّر 

ق في توصيف ما أنجزت: د  ص 
 
 أرواحنا. مّرة أخرى ت

 

ٌجمـاٍلٌ…ٌالٌتقـولواٌمضـى َحاتــي./ٌٌفكـلُّ
َ
ٌفـيٌَصف

 
ٌالحيــاة ه 

 
ـت
َ
ش

َ
ق
َ
ٌن

ٌ

 ال يا نعيم: لن نقول "مض ى"!

في نقش الكلمات على لى هذا االستمرار وشكًرا ع

ت التي يتبناها الدكتور أبو سالم. فباإلضافة إلى "هي الصفحا

 2022عام  الدنيا"، و"انكسار الظالل"، نشرت مؤّسسة الجذور 

"األشجار اليابسة تسرق النجوم"، "ومضات في دفتر التكوين"، 

رة األّيام األخيرة" 
ّ
"أضواء مبعثرة" )نثر(، "ال تسألوني" )نثر(، "مفك

 )نثر(. 

يختم ديوانه  ؟الكلمة حّد املجّرات كيف ال، ونعيم يقّدس

:1988"من كّل أفق نجمة" )
ً

 (، قائال
 

ٌالٌتموت،/ٌٌأّيتهاٌالكلمة،
ً
ٌأبهىٌ/ٌٌياٌحبيبة فيٌقدسّيتكٌأستودع 

ٌالحياة. ٌنجوم 
ٌ

والعالقة الوثيقة بين الكلمة وتدوينها تظهر في أكثر من مكان، 

سة منها قوله في قصيدة "النهر" من مجموعة "األشجار الياب

 تسرق النجوم":
 

ٌدفـاتري، ٌمـذٌقـرأت  ٌقالـواٌبكيـت 

ٌمحـابرٌي ٌفـيٌدمـوع  ٌعنك 
 
ٌفبحثت

ٌ
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هـا ٌجمعت 
َ
ٌأّيامـي،ٌوحين

 
ٌوعصـرت

ٌأصـابعيٌوأظــافرٌي
 
ٌأكَلٌالزمـان

ٌ

ٌ
ً
ٌمزقزق ٌعلىٌيـديَّ ٌاـومشـىٌاللهيب 

ٌاملتواتــرٌ  ٌاملترقـرق  ٌكالجــدول 
 

لت عنوان "صور في املجموعة األولى التي صدرت بعد وفاته حم

 مرايا الشمس"، وتّم نشرها بإشراف رابطة إحياء التراث العربّي 

 . 2001في أستراليا عام 
 

 شمس" من تلك املجموعة:
 
 يقول في قصيدة "ريحة

ٌ

ٌ، ٌجديد  ،ٌ/ٌصباح  ،ٌعلىٌشفتيه 
ً

،ٌ/ٌطفل
 
ٌاألّمهات د  ديني:ٌكماٌتل  ل 

ٌجديد ٌ ٌوحلم 

ٌ ٌاملدى
َ
ٌالتفات /ٌ ٌجانحّي، ٌعلى ي،

ّ
ٌفيهٌوحط ح

ّ
ٌتفت ٌقمرٌ/ إلى

ٌالبعيد ٌ
 
ٌالزمان

َرٌ ٌتصوَّ ٌونحنٌامتداد  /ٌ ٌوصارٌوأمس ى، /ٌ ٌالذيٌكان، ٌنلوم  ملاذا
ٌفيهٌالوجودٌ 

ٌمعانيٌ ٌ/ٌونحنٌابتكرنا ،
 
ٌالحياة ٌ/ٌقامتٌعليها ، ونحنٌاملشاهد 

؟ ٌالخلود 
 

أّما تلك األبيات التي كانت "تكتبه"  وهو قيد املعالجة، فنجد فيها 

ع خفقان القلب وأوراق تأّمالته، وهو يكمل خطاًبا وجدانًيا م
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ا أّنها رّبما تكون آخر الخطوات. يقول في "
ً
وجوه طريقه، عامل

 "، من مجموعته "انكسار الظالل":ضاحكة وكرس ي الكيموثيرابي
 

ٌممازحتـي، ٌقلبـي،ٌفلـمٌيقبـل 
 
ٌمازحت

ٌ
َ
،ٌحـان ٌيـاٌقلـب 

 
ٌٌفقلـت ــق  ف 

َّ
ٌنت

َ
ٌاآلن

ٌ

ٌ
ً

ٌحقـوال
 
ٌٌكفـىٌنطوف

َ
هــا،ٌلسـت ٌتعهد 

ٌ
 
ـر ق

ُّ
تٌبنـاٌالط

َّ
ٌلٌوضـل

 
ٌأعرف

 
ٌولسـت

ٌ

ٌ َبش 
َ
ٌإلىٌرئتيـَك،ٌفيٌيمنـاهماٌغ ر 

 
ظـ

 
ن
 
ٌأ

ٌ ـق 
َ
َبٌاألل

َ
ٌبه،ٌواخشـوش ٌأعيـاٌالضيـاء 

ٌ

هـا ـسٌاليســرى،ٌففـيٌخفقـات  ٌوتحسَّ

ٌ ــق  ن 
َ
ٌكـاَدٌيخت ٌأبـّح،ٌونجــم  ٌقمــر 

ٌ

، ٌفـيٌنبرتـيٌقلـق 
 
ن
َ
ـيٌكـأ

ّ
ٌفمـاَلٌعن

ٌوفـيٌظـل ــق 
َ
ل
َ
حــيٌالق ٌيمَّ ٌيديـه  ٌل 

ٌ

ٌالخطى.ٌوجعـي
 
ٌعيني،ٌوتابعت

 
ٌأغمضت

ٌ
 
،ٌوأحلمـيٌهـيٌالورق ٌالطـريق  ب 

 
ت
 
ٌك
 

نعيم خوري إنسان تكاملّي ذو فلسفة واقعّية تنسجم مع 

املألوف. حين يتحّدث عن املوت أخاله يتحّدث عن الحياة. يقول 

 لنار(:في "كالم صاخب في زمن الصمت" )من مجموعة شاطئ ا
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ٌكثيًرا،ٌ/ٌلكّنٌ ٌكثيًرا،ٌ/ٌمتُّ
 
ٌكثيًرا،ٌ/ٌأحببت

 
بت

 
ٌكثيًرا،ٌ/ٌت

 
أخطأت

، ٌاملوتٌتلشتٌقبضته 

ٌ ٌمغروٍز ٌكبلوٍر /ٌ ٌالوقت  ٌجدران ٌ/ٌوانهارت ٌكانت، ٌدنيا، في

ٌاإل ،وستبقىٌهمَّ ٌنسان 

ٌ. ٌرنينٌالسنوات  ٌاألغصان،ٌ/ٌوهمَّ  وهمَّ

تراًبا،ٌ/ٌٌوٌ املوتٌثلثةٌأصناٍف: ٌصاٌر
 
اآلخٌرصاٌرهواًء،ٌ/ٌصنف

، ٌ/ٌوالثالثٌلمٌيولدٌبعد 

ٌ ٌالعاتيٌ/ٌلغز ٌمسحور  ٌاللبدَّ
ّ
.ٌ/ٌٌفكأن ٌيسكنٌفيٌبالٌالسموات 

 

  العاتي" فككت سحره نعم يا نعيم! "الالبّد 
ً

ق علينا سيال
ّ
فتدف

ك ليسكن في بالنا، ويحيي فينا ما مات من دفء من طيب عطائ

ق في حيات
ّ
ق املشاعر، بوميض الضوء الذي تأل

ّ
ك، وال زال يتأل

 بعد موتك. الضوء الذي يفيض من ذاتك: أجّمل  الضوء.

وهو الضوء الذي يستمّر بفضل من يعمل بوصّيتك حين 

ٌيسحقهاقلت: " ٌالفجرٌالذي ٌفلنكن ...ٌ ٌفاحمة ." وكم العتمة

جميل أن نرى في علي أبو سالم، ومؤّسسته "الجذور"، ومن 

 يؤازرهما ذلك الفجر الذي أوصيت به.
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ٌ:هادٌشّبوعن

ٌهمومٌالزوارقٌالتيٌالٌتعود
 

 

السّيارة التي استأجرتها، مع سائقها، في جوالتي بين دمشق 

ني من الالذقّية إلى  ،والالذقّية وحمص
ّ
كانت في ذلك اليوم تقل

ة هاّمة وعزيزة أقوم بها ألّول 
ّ
حمص، ألقوم بزيارة أعتبرتها محط

املغتربين".  مقّر "رابطة أصدقاء ،مّرة إلى "بيت املغترب"

استيقظت باكًرا في الالذقّية، وانطلقنا في السابعة صباًحا باتجاه 

 حمص. 

هاب"، كما نقول في سوريا عن هذا الشهر الصيفّي.  
ّ
"آب الل

الحّر الشديد، رغم املكّيف، والسهر الطويل مع األصدقاء في 

الالذقّية، بعد غياب طويل، جعلني أشعر بحاجة للّراحة قبل 

ف ألنتقل مواجهة م
ّ
ن سأراهم ألّول مّرة. طلبت من السائق التوق

ا من النوم على غير عادتي أثناء النهار. 
ً
للخلف، وآخذ قسط

ه ال 
ّ
جلست وحاولت بصعوبة ربط حزام األمان. قال السائق إن

ستعمل منذ استلم السّيارة من  ه لم ي 
ّ
أحد يستعمله، بل إن

 عديدة. استسلمت لغفوة غير كاملة.سنوات 

ف  قبل
ّ
حمص بحوالي ربع ساعة، طلبت من السائق التوق

حين رفعت حزام األمان  !ألعود إلى جانبه. وهنا كانت املفاجأة

ا عريًضا 
ًّ
عن قميص ي األبيض، الصيفّي الناصع، وجدت خط
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أسود منطبًعا عليه. وحرت في أمري، كيف سأواجه مضيفيني 

 على هذا الشكل، وكّل ما معي من ثياب يحتاج لغسيل على

ي عائد في املساء إلى دمشق مركز إقامتي. قال السائق 
ّ
اعتبار أن

ه يعرف متجًرا محترًما يمكنني منه أن أشتري قميًصا جديًدا. 
ّ
إن

وهكذا كان. املتجر كان يضاهي أّي مثيل له في أستراليا أو أوروبا 

ع ذلك. املهّم 
ّ
ني اآلن في  من حيث الترتيب والبضائع. لم أتوق

ّ
أن

 يق، يليق بمن سألقاهم.قميص جديد أن

ولفيف من أعضاء  رئيسة الرابطة، استقبال األديبة نهاد، 

الرابطة لي، كان يثلج الصدر بالحفاوة واللطف، واتضح لي فوًرا 

ا.  أّن هذه التجربة التي تخوضها الرابطة ممّيزة جدًّ

يعود الفضل في تعّرفي إلى األديبة نهاد شّبوع، ورابطة 

حمص إلى الصديق سميح كرامي، ابن أصدقاء املغتربين في 

حمص، املقيم في سيدني حيث أقيم. وهو من رفقاء دربي في 

ة "كلمات".
ّ
ويمكن قراءة املزيد عن ذلك في مقالتي  تأسيس مجل

 . (من الكتاب الحاليّ  254ص) "كلمات حول تجربتي مع كلمات"

أشار علّي الصديق سميح وقتها أن أتصل باألديبة نهاد، 

لي ما تقوم به من خالل رابطة أصدقاء املغتربين.  بعد أن شرح

 وهكذا كان.

ّي ومفيد حّتى اتصالي مع األديبة نهاد تحّول إلى تواصل ودّ  

آخر لحظة في حياتها. على الصعيد الشخص ّي، كنت أرى في 

معاملتها كّل مقّومات الرقّي، والوّد، واالحترام، والصداقة. وعلى 

الدائم على دفع التواصل  صعيد العمل، كنت أرى تصميمها

الثقافّي واالجتماعّي ألعلى مستوياته بين "املغتربين" ووطنهم األّم. 
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ويبدو أّنها كّرست حياتها والرابطة التي ترأستها لهذا الغرض، 

رين واألدباء والفّنانين والباحثين 
ّ
فجمعت حولها نخبة من املفك

ابطة في حمص ين تتشاور وتتعاون معهم. وكان بيت الر واألكاديميّ 

ه بيت األهل يعود إليه املرء بكّل شغف وعرفان.
ّ
 كأن

ة "كلمات" التي كنت أصدرها بين عام 
ّ
ت  كثيًرا بمجل عِجب 

 
 يأ

األديبة نهاد واحدة من مستشارينا في  ، وصارت2006و 2000

بالد الشام. وتبادلنا كثيًرا من اآلراء حول التحرير والنشر 

ة للرابطة. وكان والطباعة. وأعلمتني عن رغبته
ّ
ا في إصدار مجل

، وترأست األديبة نهاد 2002العدد األّول من "السنونو" عام 

تحريرها مع هيئة تحرير راقية، وهيئة للترجمة، وهيئة لإلشراف 

 الفّني. وكان لي شرف أن أكون عضًوا في الهيئة االستشارّية. 

 في العدد األّول من "السنونو"، كتب الراحل يوسف الحاّج  

ضمن فقرة "ضيوف بيت املغترب"، عن زيارتي إلى بيت الرابطة في 

، وعن استقبالي من قبل رئيسة 2002حمص، يوم الرابع من آب 

الرابطة، ولفيف من أديبات وأدباء حمص وفّنانيها، وأعضاء 

الرابطة. وأسبغ علّي من لطفه وكرمه جميل الكالم. بيد أّن 

ني شعرت بين ا
ّ
ني في بيتي، وأّن كلّ الرائع في كّل هذا أن

ّ
 لجمع أن

 واحد من الحضور يمكن أن يكون صديقي.

أملح يوسف في كلمته على إمكانّية زيارتي لبيت املغترب مّرة  

. ، رغبة منه في ذلكأخرى قبل أن أغادر دمشق عائًدا إلى سيدني

وهذا ما يعكس تلك الحفاوة واملوّدة والطيبة التي ملستها في أهل 

 بيت املغترب.
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ّوه يوسف في كلمته بموعد مقابلة لي على الفضائّية ن 

ه لن يستطيع مشاهدتها 11/8/2002السورّية يوم 
ّ
، وكيف أن

بسبب انقطاع التّيار الكهربائّي. وهذا  ،يومها، وال في اليوم التالي

 مّما كانت تعاني منه البالد حّتى في ذلك الوقت.

نتني من  العالقة بين "كلمات" ورابطة أصدقاء املغتربين 
ّ
مك

التعّرف إلى بعض أعضائها من األدباء والفّنانين )سواء بلقاء 

شخص ّي، أو املراسلة بقصد النشر في "كلمات"، أو الترجمة( من 

مثل بّسام جبيلي، دعد طويل قنواتي، وفاء خرما،سميرة رباحية 

طرابلس ي، عبد املعين امللوحي، عبد الخالق حموي، شجاع 

السالمة، نزيه أبو عفش، وغيرهم مّمن  الفهد، رغد بيطار، ندى

يمكن أن كان حاضًرا يوم زيارتي، ولم تسمح لي الظروف بالتعّرف 

 أكثر، أو أّن الذاكرة خانتني مع مرور األّيام، فعذًرا.

العدد  نشرت األديبة نهاد شّبوع قصيدة بعنوان "أيلول" في 

. كما نشرنا لها قصيدة 2001 ، حزيرانالسادس من "كلمات"

 كانون األّول اني عشر من "كلمات"، زورق لم يعد" في العدد الث"

. في هذه القصيدة نقرأ نهاد "األّم" التي تفتقد أوالدها 2002

املهاجرين في كّل أصقاع األرض، وهي تخاطب الزورق الذي ذهب 

 ولم يعد. تبتدئ القصيدة بقولها:
 

ٌمـنٌجـوٌرالـريـاح ٌ
َ
ٌالـمـقـذوف

َ
ٌأنٌالـزورق

 
ـت ٌوحـلـم 

ٌمنٌفقدٌالصباح ٌ
ّ
ٌفلكيٌاملضعضعٌمنٌضياعٌالشط

ٌ...ـقدٌأس ٌجراح 
 
ٌلمتهٌموجةٌلحنانهاٌلثمت

ٌٌاــــلتٌبأدمعهاٌضياعًٌغس ٌمّدتٌاأليديٌجناح 
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 ثم تقول قي مقطع آخر:
 

ٌ
 
ٌالشــــــطوط

 
ٌزورقناٌوتطويهٌمتاهات ٌويســــــــير 

ٌ
 
عٌمـنٌأمـانـيـنـاٌخـيــوط

ّ
ٌوتموٌرمـهـجـتـنـاٌتـقـط

ٌهـيٌاألخـرىٌبـحـارًٌوتـهـي
ً
ٌـمٌمـاخـرة

 
ٌاٌمـنٌقنـوط

ٌ
 
ٌوتلوبٌتبحثٌعنٌدروبٌالركبٌفيٌداجيٌالخطوط

 

ولقد اخترت هذين املقطعين ألبّين روعة تصويرها لـ"آلّية" 

املشكلة في املعاناة بخوض غمار املوج واالبتعاد إلى املجهول، 

ا تتبّدد في رحلة العذاب. الهّم 
ً
وكيف تنسحب أمانينا خيوط

 الغترابّي كان جزًءا من كينونتها.ا

، دعد طويل قنواتي، نشرت "كلمات" أيًضا ليوسف الحاج

بّسام جبيلي، نزيه أبو عفش، عبد الخالق الحموي، سوزان 

إبراهيم، وفاء خرما، عبد الكريم الناعم، سميرة رباحية 

 طرابلس ي. 

قبلنا   بعد حوالي سنتين عدت في زيارة مع زوجتي، واست 

 يرة في مقّر الرابطة، ثم دعينا إلى أحد املنتزهات.بحفاوة كب

هذه املّرة استعملنا وسائل النقل العام، ولم تتعّرض ثياب 

أّي مّنا ملا تعّرض له قميص ي في الزيارة السابقة. ولكن مثل املّرة 

بيل الزيارة. 
 
ولقد وصفت ذلك في قطعة املاضية، حدث ش يء ق

 .(110)ص "زيارة" في الكتاب الحاليّ 

صار تواصلي صعًبا مع األديبة نهاد بعد اندالع العنف في 

سوريا، وخراب مدينتها حمص، واضطرارها إلى االنتقال إلى 
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ّ
صل بها من سيدني. وكانت بيروت. كنت أعتمد على الهاتف فأت

بمساعدة أقربائها. رسائلها كانت مفعمة  ترّد بالبريد اإللكترونّي 

 ما حّل في وطنها. بمحّبتها وإنسانّيتها وتحّسرها على

 
 
 بوفاة يوسف الحاّج  جعت  ومثلما ف

ً
، ودعد طويل قبال

قنواتي، وبّسام جبيلي )وأتمّنى أن ال يكون غيرهم ممن ليس لي 

بأمرهم علم(، وصلني نبأ وفاة األديبة اإلنسانة الرائدة نهاد 

 
 
ا يقوم اآلن من خ ا هامًّ

ً
 شّبوع، التي تركت وراءها إرث

 
ها على ف  ل

 .حفظه وصونه

 

 

ٌ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورة عن 

رسالة من 

رسائل 

األديبة نهاد 

شّبوع إلى 

رغيد 

 النّحاس
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ٌ:بطرسٌالعندارٌي

ٌكلمةٌصغيرةٌفيٌرجلٌكبير
 

 

بطرس العنداري صديق ال يفارق الفكر ذكراه، وال يخلو القلب 

ت  صداقتنا بسرعة البرق. كان  م 
 
من سحر نجواه. تعّرفت إليه ون

تحرير، ونديًما في عالقاتنا رفيًقا في مشوار الكتابة وال

  االجتماعّية. حسن املعشر، ويعرف كيف يتعامل مع الجميع.

ا من السياسة، والفكر، 
ً
على مائدة سمرنا كنا نفرش أطباق

ا في الذوق على أمور،  ن  ق 
 
واألدب، واملوسيقا، والفكاهة. تواف

واختلفنا على أمور. لكّن املشاركة في كال الحالين كانت ممتعة 

 ة.أصيل

 – االشتراكّي  كان بطرس عضًوا في حزب البعث العربّي 

. وهذا هو التباين الكبير بيني وبينه، فأنا ال أنتمي الجناح العراقيّ 

ل أّي عقبة في 
ّ
إلى أّي حزب أو عقيدة. ولم يكن هذا ليشك

صداقتنا. كنت أحترم دفاعه الدائم عن العراق، وكانت 

ما ما كان ال تضايقني  انتقاداته للنظام السورّي 
ّ
بحّد ذاتها، وإن

ه لم يكن يوّجه للنظام العراقيّ 
ّ
االنتقادات عينها  يضايقني هو أن

ا في موبقات تماثل، بل تزيد عن  حين يكون النظام العراقيّ 
ً
غارق

 موبقات النظام السورّي. 
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ا اتجاه فكرّي عامّ  ن  ع  حّدده إيماننا بالكرامة اإلنسانّية،  جم 

الحرّية. وقّرب بيننا تواصله ودعمه والعدالة االجتماعّية، و 

ة "كلمات" بين عامي 
ّ
. 2006 – 2000ملشروعي في إصدار مجل

ولقد تناولت  جوانب عالقتنا في مقالة بعنوان "آه ... أبو زياد"، 

شرت في الصحف العربّية
 
ر" )منشورات  ،ن ر 

 
وفي كتابي "طلٌّ وش

طت بعض 2013كلمات، 
ّ
(، استذكرته بها بعد وفاته، وسل

الضوء على فكره من خالل كتاباته في زاوية "كي ال ننس ى" التي 

ل أهّم ما اقترن مع كنية "أبو زياد"، تحّولت إلى كتاب يسّج 

 بطرس العنداري.

ألّن  ،في كتاباته تلك يحضُّ على التعالي عن األنانّية والحقد

هذا هو السبيل إلى بلوغ الدرجات األولى من الرقّي الحضارّي. 

ِلمنا ع  ه رجل يفّضل التعامل مع شخص متمّس  وي 
ّ
ك بعقيدة أن

ه يعتبر العقل 
ّ
يكرهها، على التعامل مع شخص تقّي مجامل. وأن

ا ال يعترف باآلخر، وأّن األمّية هي في املمارسات   إلغائيًّ
ً

العربّي عقال

ز 
ّ
وليست في وجود نسبة كبيرة مّمن يجهل القراءة والكتابة. ويرك

تي لتقّدم الجالية العربّية في على ضرورة العمل املؤّسسا

 أستراليا.

يشرح كيف يطلب العرب  ،من جملة انتقاداته للعرب

العطف والتأييد العالمّي لقضاياهم، بينما ال يسعون إلى 

 .ملجّرد كونهم من اليهود ،احتضان شخصّيات تخدم الحقيقة

 
ً

ام بدعوة هؤالء املنصفين ألّنهم  ،مثال
ّ
ال يقوم بعض الحك

هور أمام مواطنيهم أّنهم ال يتعاملون معهم. وهذا يريدون الظ

 طبًعا دليل على سطحّية في تحليل األمور، وغياب للموضوعّية.
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ومن أكثر ما أعجبني في نظرته لألمور، تأكيده على أّن 

الثقافة األنكلوسكسونّية هي الركيزة األساس للمجتمع األسترالّي، 

غني هذه الث
 
قافة وتمّدها "بأفاق وأّن التعّددّية الثقافّية ت

د على أّن فهمنا لهذه الحقيقة هو ما 
ّ
ومفاهيم جديدة". ويؤك

يساعد أكثر على تغيير وجهة نظر الرافضين ملجتمع أسترالّي 

 متعّدد الثقافات والعادات.

هذه النظرة الواقعّية لحياتنا في أستراليا يفتقر إليها كثير 

الت يمارس البعض من أفراد الجاليات املختلفة. وفي أسوأ الحا

ما يمكن تسميته "تمييًزا عنصرًيا معاكًسا". ويصل الحّد إلى 

ة 
ّ
فئات تطالب بتحويل أستراليا إلى دولة تطّبق عقيدتهم رغم قل

 عددهم، ووصولهم الحديث إلى هذه البالد.

إذن أرى أّن هنالك جرأة وصراحة في التعاطي، وهذا من 

التي وصلت إلى  أهّم أسباب تقديري لبطرس، وصداقتي معه

قّمتها بسرعة كبيرة. لم يتفّوق عليها سوى املوت الذي أخذ مّنا 

 هذا الرجل الراقي، وقّصر عمر تآخينا.

بطرس من الرعيل األّول بالنسبة للصحافة العربّية في 

أستراليا كما نعرفها. ترأس تحرير "التلغراف" ثم أّسس مع 

لكّنني لغرض  أنطوان مارون وأسعد الخوري جريدة "النهار".

س بطرس تحريرها، 
ّ
ز على "الشرق" التي ترأ

ّ
هذه املقالة، أرك

 .  1999 نيسان 14ألّول منها يوم األربعاء والتي صدر العدد ا

سوى سنوات قليلة. أنا  كانت جريدة أسبوعّية، لم تستمّر 

أعتبرها أفضل جريدة عربّية ظهرت على الساحة األسترالّية من 

لقيمة األدبّية. وعلى الرغم من خبرة بطرسالناحّية الفكرّية وا
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الطويلة في تأسيس الصحف والعمل الصحفّي، التي سبقت هذا 

اإلصدار، جاء في العدد األّول، بتوقيع "الشرق"، دعوة إلى القّراء 

اعتبار ذلك العدد "العدد صفر". وفيها نقرأ: "كّنا نعتقد وما 

ّول ألّي صحيفة أو زلنا، ويعتقد معنا الكثيرون بأّن العدد األ 

 
ّ
ر  ة يجب أن يكون غنًيا باملوادّ مجل

ّ
ه املؤش

ّ
أنيًقا وملفًتا للنظر ألن

خبرت ‘ الشرق ‘األّول على نجاح أو فشل املطبوعة. ولكّن أسرة 

شيًئا جديًدا هو أّن العدد األّول هو في الحقيقة العدد الصفر 

 مهما تنّوعت مواّده ومهما تمّيز بالزخم وبتعّدد الكّتاب

ه تجربة حّية وألّن 
ّ
الكفوئين." ثّم نقرأ: " ... هو العدد الصفر ألن

رة مهما 
ّ
الخطوة األولى التي يخطوها أّي كائن تبقى قلقة ومتعث

 كان التصّور ومهما كبرت النوايا والطموحات."

هذه هي املوضوعّية، وهذا هو التواضع الذي ينضح من 

ه باإلض
ّ
افة إلى "أبو زياد" كان فكر "الشرق". كيف ال وأنا أعلم أن

ة. 
ّ
الصديق املشترك أنطوان مارون يرأس مجلس إدارة املجل

الذي كنت فيه  أنطوان وبطرس كانا صديقي عمر، وكّنا الثالثّي 

 تشّرف بصداقة هذين فأنا "الضيف" الذيآخر القادمين، 

 العمالقين اإلنسانّيين.

ة "كلمات" عام ألفين، فكان هناك
ّ
 بدأت أنا بإصدار مجل

تزامًنا بيننا. وحين رأيت النواحي الفكرّية واألدبّية التي كانت 

"الشرق" تعنى بها، لم أعد مستغرًبا لهفة بطرس ومؤازرته 

قة 
ّ

تي التي كانت دورّية عاملّية للكتابة الخال
ّ
املعنوّية واملادّية ملجل

 بالعربّية واإلنكليزّية.
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اًسا على صحيح أّن الجرائد العربّية في أستراليا تعتمد أس

ما ينشر في جرائد بيروت وغيرها من املواقع العربّية، لكّن حسن 

انتقاء املواّد وتنّوعها الذكّي هو ما يمّيز "الشرق" عن غيرها. هذا 

باإلضافة لبعض من كّرس كتاباته أو تقاريره خصيًصا لهذه 

الجريدة. كما اجتذب بطرس معه هيئة تحرير جّيدة، أعرف 

ذي كان يكتب في الشؤون األسترالّية، وشادية منهم هاني الترك ال

حّجار التي كانت تقّدم حوارات مع مختلف الشخصّيات. وكذلك 

ساهم فيها خيرة من كتب من عرب أستراليا أمثال نعيم خوري، 

وجورج الهاشم. ونتيجة لذلك، وباإلضافة لوظيفة "الشرق" 

بها األساس كجريدة سياسّية إخبارّية، وهي وظيفة كانت تقوم 

خير قيام، زّودتنا الصفحات املنّوعة بمواضيع غاية في األهّمّية، 

رت لنا قراءة أعمال فكرّية وأدبّية هاّمة ألمثال أدونيس، 
ّ
ووف

محّمد املاغوط، نزار قّباني، سميح القاسم، سعيد عقل، رجاء 

، النّقاش، سعدي يوسف، نصر حامد أبو زيد، مطاع الصفدّي 

كثير، وكّل ما يمكن أن يغني معرفة ، وغيرهم الطّيب تيزينيّ 

رات لشخصّيات سياسّية وأدبّية وعلمّية 
ّ
القارئ. وكذلك مذك

 
ّ

ي رغم معرفتي املسبقة بكثير من هذه األمور، إال
ّ
وفّنّية. وأشهد أن

أّن عرضها في "الشرق" أغناني كثيًرا، سواء من حيث العودة 

 إليها، أو من حيث استدراك ما فاتني منها.

ان "من أسبوع إلى أسبوع"، احتّل بطرس وتحت عنو 

 ،صفحة كاملة كان يستعرض فيها بعض ما مّر من أحداث

ق عليها، وفي كثير من الحاالت يتجاوز تسليط الضوء على 
ّ
ويعل

املالمح السطحّية ليغوص في خفايا القضايا ليكشف عن 
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ه كان يسبغ عليها ما تيّسر له من 
ّ
مكنوناتها. واألجمل من ذلك أن

مّية.دعابت
ّ
 ه بطريقة ذكّية تهك

ولغرض مقالتي الحالّية قّررت أن أختار عدًدا من األعداد 

رة لدّي بشكل عشوائّي ألشارك القارئ بانطباعاتي مباشرة. 
ّ
املتوف

من الكومة التي أمامي، وهي مجموعة استعرتها من الصديق 

أنطوان مارون لغرض مشروع أقوم به، سحبت عدًدا فكان 

 .30/08/2000خ ، بتاري72العدد 
 

 

. وطالعتني 13جاءت زاوية "من أسبوع إلى أسبوع" على الصفحة 

ون: انتخبوا العناوين التي كانت ثالثة هذه املّرة: "أّيها اللبنانيّ 

"، "األلعاب األوملبّية والحضارة"، "العراق الشيخ صبحي الطفيلي

 في مواجهة حصار املوت واإلبادة".
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على تنّوعها، فيبدأ بوطنه يتناول بطرس مواضيع الساعة 

م على إجراءات االنتخابات اللبنانّية، ويبين  ،األصل لبنان
ّ
ويتهك

كيف أّن االنتخابات ال تتغّير من حيث كونها صراًعا على النفوذ 

 الواحد، وكيف يتّم "استبدال عّدة 
ّ
حّتى بين مجموعة الصف

من  هو وحده يليأوجه بأشباه لها ..." ثم يقترح أّن الشيخ الطف

ه رغم مالحقته "من قبل  يستحّق 
ّ
خوض املعركة االنتخابّية ألن

رات توقيف بتهمة القتل والتحريض على 
ّ
الدولة وفق مذك

ويخطب  ،العصيان ومخالفة القوانين ..." نراه "يقود ثورة الجياع

ا مشرع األبواب."  ،في الساحات العاّمة ا سياسيًّ ويبقى منزله محجًّ

د دعوته النتخاب د وقائع أخرى، ثّم ويعّد 
ّ
ه إذا  يؤك

ّ
الطفيلي ألن

ن من التصّرف بهذا الشكل العلنّي  كان الطفيلي
ّ
"مذنًبا ويتمك

ه أقوى من الدولة ويستحّق التأييد." ويستطرد: "إذا 
ّ
فهذا يعني أن

كانت الدولة عاجزة عن مالحقته وتعتبره أقوى منها فلماذا ال 

ّوابها وحكومتها؟" تعترف بقّوته وتقتطع له دويلة خاّصة لها ن

ه،رغم تويخت
ّ
هم التي تعّرض إليها م بمقطع يتساءل فيما لو أن الت 

نه من البقاء،  الطفيلي
ّ
بعد إبعاده عن قيادة حزب هللا، وتمك

هناك قّوة خارقة تحميه: "وإذا كانت هذه القوة هي غير القّوة 

اإللهّية فمن هي يا ترى؟ هل هي الفاتيكان أم الكرملين أم فورت 

 كس؟"نو 

نالحظ من هذا االستعراض التهكمّي ملهزلة االنتخابات 

ه يتناول ب
ّ
ر بسيطة أوجه تعقيد أسطاللبنانّية املتكّررة، كيف أن

املسألة اللبنانّية، بصراعاتها الداخلّية، وفساد القّيمين على 

الت الخارجّية. وهو على كّل حال يوّج 
ّ
ه صفعة األمور، والتدخ
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لبنانّية العاجزة عن اإلتيان بأّي حركة وجه الدولة ال إلىقوّية 

.
ً

 أصال

وتناوله األلعاب األوملبّية هو جزء من اهتمام الجريدة 

ه  حينبالرياضة والشؤون الدولّية. ولكن 
ّ
نقرأ ما يقول نرى أن

ه 
ّ
يستغّل هذه املناسبة في توجيه رسالة إلى العرب مفادها أن

ما يجب عليهم عدم االكتفاء بالتحّزب إلى فرق أو د
ّ
ول معّينة، وإن

 امليدالّيات، من املشاركة الحقيقّية ومحاولة إحراز بّد  ال

خصوًصا أّن مراجعة "سجل العرب في الدورات األوملبّية طوال 

ثالثة أرباع القرن ... يدعو لألس ى حيث لم تحرز الدول العربّية 

مجتمعة خالل هذه السنوات ما أحرزته أستراليا خالل دورة 

" وينتهي إلى القول: "ففي دورة سيدني القادمة عادّية واحدة.

يبدو أّن املشاركين من الدول العربّية على استعداد تاّم لحفالت 

 الكوكتيل واالكتفاء بشرف املشاركة والحضور."

والذي حمل  ،أّما حديثه عن العراق في مواجهة الحصار

، فهو جزء من سلسلة يتناول فيها مأساة هذا البلد 68الرقم 

مييز الذي يمارس ضّده من قبل العالم واألشّقاء العرب. والت

ت معظم الدول العربّية الدعوة الكويتّية إلطالق 
ّ
: "تبن

ً
يقول مثال

سراح األسرى الكويتّيين من قبل العراق وتجاهلت هذه الدول 

ًيا فقدان 
ّ
مواطًنا عراقًيا وكأّن املفقودين الكويتّيين من  1150كل

 اآلخرين." طينة إنسانّية تختلف عن

في هذا كاء عن موقف رجل دين لبنانّي ويكتب بذ

الخصوص فيقول: "ولكّن أغرب ما قرأت عنه في هذا املجال كان 

عن دعاء رجل دين لبنانّي بارز في مناسبة عاّمة حيث تضّرع أمام 
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جمهور كبير أن يرسل هللا الخير للعرب واملسلمين وينصرهم 

هم بإطالق سراح األسرى ويفّرج كرباتهم وهمومهم ويمّن علي

الكويتّيين املوجودين في العراق ألّنها مأساة كبرى يجب أن تنتهي 

ويعود هؤالء إلى عائالتهم. لم يشر رجل الدين البارز إلى 

مليون مواطن عراقّي ووفاة  22ساة أاملفقودين العراقّيين وإلى م

مئات األلوف منهم من معاناة الحصار ألّن هذه املسألة بنظره 

وقد برز عذر رجل الدين البارز في آخر دعائه عندما ‘ ... عادّية‘

 شكر شيخ الكويت على هدّيته السخّية ومأثرته املادّية القّيمة."

لقد كّرر بطرس كلمة "البارز" ثالث مّرات، وأشار في النهاية 

ضح من سياق الخطاب أّن بطرس يقصد بها إلى "الهدّية" التي يتّ 

 .الرشوة في وضح النهار

ا يؤدي وظيفته في تحريِر ونقل  إذن كان بطرس صحافيًّ

ى ذلك إلى تحليل املواقف 
ّ
األحداث، ولكّنه كان دائًما يتخط

 بلمسات إنسانّية الذعة.

طليعّي، ولكّنه  وكان بطرس إنساًنا يتمّيز بمقام اجتماعيّ 

ى ذلك بتواضعه العميق فيحتّل قلوب 
ّ
كان دائًما يتخط

 ط الندى على وجنات البراعم. األصدقاء واملعارف كسقو 

 

 
 هذه املّرة تلبية لدعوة العنداري. مّرة أخرى أكتب عن بطرس

 افّية، وتّم نشرهارئيس مؤّسسة الجذور الثق ،علّي أبو سالمد. 

 ، ملبورن.2021 كانون األّول العدد الرابع،  "الجذور"،في حينه في 
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 علىٌ"ضفافٌانتماء"ٌكاميليا
ٌ

 تور رغيد النّحاس، في حفل إطالق كتاب، الدككلمة الناشرمن 

 ، سيدني.20/09/2020"ضفاف االنتماء"  للسّيدة كاميليا نعيم،   

 

 

 

 أّيها السّيدات والسادة،

جة، ولكّن ضّفتيها ال تتناقضان،  ل أمامكم بصفة مزدو 
 
ث أم 

بل تتكامالن. فأنا الناشر من ضّفة، ومن الضّفة األخرى القارئ  

ة نثر بتالتها مات كاميليا نعيم، وأدرك أهّميّ الذي وقع في عشق كل

لننعم بها جميًعا. لذلك حين أقوم بهذا العمل، وعلى الرغم من 

ما أرمي نفس ي في 
ّ
محافظتي على حرفانّية املراجعة واإلنتاج، إن

نهرها الخالد الذي يالمس ضّفتيه ويجري من أجل ديمومة 

عمالتعاون والعطاء: و 
 
 بالسباحة. أن

ها إلى املعادلة، تكتب كاميل يا بعفوّية. وإذا أضفنا تواضع 

نعلم ملاذا ترّددت  في النشر حّتى اآلن، رغم تشجيع املقّربين 

ا في حصولي وبعض الكّتاب والشعراء. ولهذا أعتبر نفس ي رابًح 

 على موافقتها على نشر أعمالها. أنا الذي طلبت إليها ذلك.

قت  
ّ
يا التي تلّقيتها ، بجملة أعتبرها من أجمل الهداولقد عل

في حياتي، قائلة: "أشكر األمواج التي رمت بي على شواطئ 

 رعايتك واهتمامك."
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ما هي األمواج 
ّ
وجوابي يا كاميليا أّن األمواج التي تشكرين إن

ني حين أقرأ أّي نّص من 
ّ
الصاخبة بنبض كلماتك، لدرجة أن

نصوص "ضفاف االنتماء" أشعر برغبة كبيرة في تالوته جهاًرا. 

مت بإيقاع 
ّ
وهذا ما فعلت طيلة فترة مراجعتي للكتاب. ترن

الكلمات التي اصطّفت في جمل مسبوكة بألحان عميقة 

ه عازف بارع يعرف كيف يحّرك أوتار  ،الصدى
ّ
فأتاني النّص كأن

عها. ِ
ّ
ط

 
ق  يكاد ي 

ً
ِدث فيها زلزاال ح   مشاعري بحنان كبير، وأحياًنا ي 
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لنفحات الفلسفّية النفسّية هذا على الرغم من ا

ة التي يعّج الكتاب بها. وعلى سبيل املثال األفكار االجتماعيّ 

 التالية:
 

 ."كالنار ةخذني صافي"

 ..." فارق هناكألم  :قسمأني لكنّ . ما زلت هنا"

" 
 
 وحدها ت

 
تقيم داخل  ن  أقدار تعلم معنى املسافة بين ألع اقاط

 ."تعبر منها ن  أو أ ،الذات

  ."وندرة والدة...  موت سئمت زحمة"

 "أ
 
 أالذي لم يستشعر أ طفنت امل

ً
لن . لهيب اليقظة  وقود صال

عبر  تمّر  .ل بين سطور املعاناةتقرأ كتاب امرأة تتجوّ  أن   قدرت

وِّ  .نقاط الدمع ح 
 
 ت

 
  حلم ل صفحات التبعثر قصيدة

 
تخلق  .هان  تسك

 من أركان الن  
 
 ".م نبض حياةظ

 

ك، وتجّولت معك، ومررت عبر نقاط لكّنني يا كاميليا قرأت كتا ب 

ِعك، وعشت روعة إبداِعك وتكويِنك ليدّب في فكري نبض   دم 

حياِتك. كلماتك رّيانة ناضجة طّنانة، لكّنها مفعمة بمالمح البراءة 

هذه الطفلة األصلّية من زمن الصدق الخالص. تقولين: "

 ".بداخلي تسكن حنايا الروح، تعانق وجداني، ال تريد املغادرة

وهو زمن تنسبينه إلى املاض ي الذي تحّنين إليه. لكّني أنسبه 

إلى األزل. إلى منطقة من الكون كان فيها الوعي قبل أن  يكون 

 اإلنسان. إلى حيث كان هللا. 



وألوان   229  
ٌ
   خطوط

 

أكاد أحار كيف لهذا الصفاء الواضح في املشاعر يخرج لنا 

مة مدّوية، تضّج في كيان تلّقينا، لنطير في فضاء 
ّ
صرخات منظ

 
 النشوة عارمة. الحكمة والجمال، فتكون 

ليست هذه آهات من ليس لها حول وال قّوة. إّنها هموم  من 

يمتلك كنوًزا من الذكاء العاطفّي. وهي "هموٌم" ليس ألّنها تبتلي 

صاحبتها فقط، بل ألّن صاحبتها تحمل كثيًرا من أوجاع العالم في 

 فؤادها، وتشعر بغّزة األوغاد في خاصرتها. 

لن تقدر رياح االنهيارات  .حدأة بغرق معنيّ  لست  "ولين: تق

 ".األحاسيس بعلّو  في النفوس الوضيعة على املّس 

تأتي تعابيرك مسبوكة وكأّنها مللمت رموز "نوتة" موسيقّية 

كامنة في وعيك، وفرشتها على الورق لوحة تعبيرّية غزيرة 

ا. وهي تعابيٌر ، املشابك ، في  تشّد الوجدان إلى حضنها شدًّ
ٌ
فريدة

بة بانسياب يزيد من سالستها املوسيقّية، لتأتي 
ّ
جمل مرك

حات شعرّية تكاد تملك عصًرا 
ّ

املقاطع  النثرّية فواصل من موش

 ورٍد ساقطٍة من أّيام األندلس.
 
ه بتلة

ّ
 ممّيًزا، كأن

؛ الجدل والظنون  ى على متن سطور املسّج  نت  أ"تقولين: 

بنظرة  يالتحّد  أوجِه  كّل  امرأة تختصر رموزِ  عليك فكُّ  عص يّ 

بضبط اإليقاع بين  بسمة األمل ذالنالِخ  ترسم على وجه، عتاب

 ضجيج الوقت والصمت العميق."

ِك: " ، ملكان صغير ِك حتاج ملالمسة روِح أوتخاطبين أم 

  ِك قرب  
ّ
ك ستعيد من سكرات صمتِ أ .تي الحياة واملوتبين دف

 ."مانأولو لبرهة من  ،كحضن   بدّي أل ا
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 وأنت في 
ّ
ا هذا كل ة "نفس طويل" تكتسبينه عمليًّ ه صاحب 

 من استعمالك الناجح )وإن بشكل عفوّي 
ً

( بعّدة طرق، مثال

 املضاف إليه. 
 
ِصف

 
لـ"املضاف" الذي يتكّرر في كلمات عّدة ت

ا ألّن معظم من يستعملها قد يفشل في  وهذه عملّية خطرة لغويًّ

"نأتيهم قبل  تركيب جملة مفهومة وأنيقة. تقولين كمثال بسيط:

 بزوغ فجر شمس العيد ..."

 على السرد القصص ّي في 
ً
ظهر لنا مقدرة ك هذا ي  ن 

ُّ
ك م 

 
وت

بعض الحاالت. قّصة كاملة في بضع سطور. تاريخ سرمدّي في 

 هنيهات. هذا ما أسّميه "النبض بالكلمات".

يرافقك هذا النبض  مع أمواج الحياة التي ترميك إلى 

ثني ... تناقضة األهداف. ضفاٍف مترامية األطراف م تقولين: "حّدِ

 س  أالذي ...  عن قلبي
 
السفر  ي  ت  ّف ِض  ،على نقيض ،اه مرغًم ت  ن  ك

ينها وتستوعبينها." .والعودة  لكّنها شواطئ من مدى أوطاٍن تتبن 

: العينين ِك لتينِ تقولين في رثاء أخيك الشهيد: "سالٌم ... 

 حين 
 
 سكن في حد  ، رضأل شق اا عِ مه  ض  غم  أ

 
 ".الوطن كلُّ   همايق

العينان وطن ... وتسكن أوطاٌن كثيرة في مساحات العاطفة 

ها فكر ك. وفي مفهوم انتمائك، يصبح كلٌّ من األخ 
 
ل
 
غ

 
ش التي ي 

واألب واألّم واالبنِة والحبيِب والصديِق ونبتِة الطّيون وفنجاِن 

القهوة واملاض ي ... وطًنا يسكن فسيح جنانك املزركشة بحروف 

 . إبداعك

ك لألرض والحّقِ والخيِر، هو حّب املناِضلة في سبيل  حبُّ

قضّية، املداِفعِة عن حدوٍد تريدها عصّية، الحارسِة ملاٍض تراه 

 ا. أبيًّ 
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عيس ى لك، من أميرة وال أجمل من وصف البروفسورة 

 جملة ما وصفت، حين تقول: "
 
، ذات املواقف، .. العروبة. املرأة

حِمل  مفاتيح القدِس 
 
 ، ت

 
 . وتلعن  العربان، غتسل  بصدئهات

ٌ
إمرأة

 " ... ذاقوا الجوع  والحرمان، وألطفاٍل في اليمن، تثور لإلنسان

ي األسترالّي خالد-ويقول الشاعر العراقيّ 
ّ
في تعليقه  الحل

ها ا، أنّ إن نصوص الكتاب، التي قد تبدو ظاهريًّ حول الكتاب: "

نة تنطلق من متمعّ ر عنه، نجدها بنظرة ا وتعبّ ا فرديًّ تستوحي همًّ 

ا يرتبط ا عاًم يكون همًّ  يمكن أن   الفردّي  ، فالهّم إلى العامّ  الخاّص 

ة فإلى جانب النصوص الذاتيّ  .أو أنه جاء بسببهم ،باآلخرين

ستها للتعبير عن ا كرّ ة في الكتاب، نقرأ أيًضا نصوصً والوجدانيّ 

 ."ةة وقوميّ هموم وطنيّ 

من تعابيِرك التي تأتي وأنا أقول يا كاميليا إّن الحّب ينضح 

ح األمل مهما صارخة بعاطفة موسيقّية تمأل النفس حبوًرا. ويتفتّ 

مثل  حين أقيم على ضفاف انتمائي"كان ثمن االنتماء. تقولين: 

، اسياًج  أراك  . الصخر ح من شقوق التفتّ  لتمس، أةنبتة بريّ 

 ."من الحنين ي  وسواق ،اخضرار مواسم

 ": إذ قلت نعم كاميليا ... صدقِت 
 
يسقط  .ال تسقط الكلمة

ي حاولت أن  أكون  ".الوفاء بها بّر  من ال يجرؤ على بلوغ
ّ
وأشهد أن

اِتك، ألّن الِبّر هو في ديمومة هذه اللغة  ض  ا لنب  ا بكلماتك، وفيًّ بارًّ

إنقاذ علوم البشرّية من طريق في العربّية التي ساهمت يوًما 

فات، وال زالت تبعث في نفو 
ّ
سنا بهجة من طريق الترجمات واملؤل

الشعر والغناء، والنصوص الخّيرِة العطاء، كتفتح أزهار 

 الكاميليا التي مألتنا دفًئا هذا الشتاء.
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كاميلياٌنعيم:ٌتوظيفٌاألبعادٌ

قة
ّ

ٌاإلنسانّيةٌفيٌالكتابةٌالخل
 

 مقّدمة رغيد النّحاس لكتاب "ش يٌء يشبنهي" لألديبة كاميليا نعيم

 

 

نوبّية في حجيرات قلب كاميليا نعيم تترّدد أصداء القرّية الج

لتحدث نبًضا متجّدًدا يضخ دماء الحداثة من شرايين األصالة 

في جسد حمل معه هموم أهله ووطنه، عبر آالف املسافات، إلى 

 أقص ى شرق العالم، وكأّن روحه تبغي الشمس في منبعها.

ومع هذا تبقى األصداء ملّحة، فال مانع لدى كاميليا أن 

هاتأخذ ذاكر  وحين يحمل إليها الغد  ".غفوةٌتحتٌظللٌاألمس" ت 

باته، تحجبها بأنسجة غامضة "
ّ
 ".لكيٌالٌيؤرقهاٌالتأّمٌمتطل

إذن هي تعي أّن "التأّمل" مفتاح للتغيير واالنطالق. وتعي 

ضمًنا أّنها مستعّدة له. فهذه الروح التي عانت عذابات الجسد 

و قهر العقبات، وهمومه، لم تتخاذل بسببها في االرتقاء نح

والسمّو إلى املشاركة اإليجابّية في معترك الفكر. هكذا يصبح 

قة.
ّ

 للحياة معنى، وهكذا تنصقل الكتابة الخال

 
ً
 بهّية

ً
ى صنعة

ّ
في  هذا املزيج بين املادّي واملعنوّي يتجل

ف هذا األسلوب 
ّ
أسلوب كاميليا في "أنسنة" الجماد. وهي توظ

" بين الواقع والخيال، بل رّبما بطريقة صارخة تأتي كمزيج "صّحيّ 
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، تنفخ الروح في مقبض 
ً

ال يمكن التفريق بينهما. فنراها، مثال

ٌصريرٌأنفاسهالباب حين " " حّتى ال تقّض مضجع ابنتها تكتم

تها ال زالت نائمة في سريرها، ولم تغادر إلى بيت  التي تصّور 

حين  الزوجّية. حّتى فراغ السرير صار له دموع يمسحها، وعيوٌن،

رآها تقف مدهوشة 

 لهذا الغياب.

هذه االبنة 

التي تعادل الروح، 

ليست الوحيدة في 

احتالل حجرات 

ذلك القلب الطارق 

بالحّب واملسؤولّية. 

هنالك األب واألّم 

واألخوة والوطن 

 وأبطاله. 

أحمال ثقيلة 

تنوء بالفؤاد، لكّنها 

األمل أيًضا تنوس به بين الواقع املرير لبعض الظروف، وبين 

الذي ظّل مالزًما لها مهما حاولت إقناع نفسها بالهرب منه، ورغم 

 "....ٌبلٌغدٌاستيقظٌغًدٌأنٌأخشيتها أحياًنا "

أكثر ما أحّب في كتابة كاميليا، عدا عن كونها أدبّية على 

مستوى رفيع، هو أّنها، بعفوّية كبيرة، تعرض لنا لقطات حّسّية 

ى في كيفّية اختيارها ونفسّية، بومضات فلسفّية عميقة، 
ّ
تتجل
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للكلمات، وربطها للتعابير. قد ينغمر القارئ العادّي في جمال 

الكلمات ويمض ي، ففي هذا الكثير مّما يشفي الغليل. لكّن في 

القراءة العميقة لهذه النصوص أبعاًدا من املعنى ضمن أبعاد. 

ا أّن  بهجتي في قراءة هذه النصوص  ولذلك أرى شخصيًّ

ي أراها تربط بين أكثر من بعد  مضاعفة. وهي
ّ
كذلك بالتحديد ألن

إنسانّي في آن واحد. هذا التكامل يغريني دائًما. عندما يرتدي 

الفكر ثوب الجمال، وتالزم الروح الجسد، تدّب الحياة فينا وفي 

ى مجّرد العيش.
ّ
 تعابيرنا: نتخط

ويعجبني في كتابات كاميليا توظيفها للتناقض الدائم في 

، والتي تعكس أيًضا كثيًرا من تناقض السلوك البشرّي نفسّيتها

والكونّي، بطريقة إيجابّية فّعالة، لتصبح هي املنتصرة في النتيجة 

ألّنها تتصالح مع نفسها، وتقّر لذاتها أّنها كّل واحد، بل تتعّدى 

 مع الكون: 
ًّ

ٌشعرتٌ"ذلك لتكون كال ٌانسحابٌآخرٌقطرة، ومع

نيٌبرهبةٌصمتٌعلىٌوشكٌأنٌيرتديٌ
ّ
لونٌالكآبةٌوالحيرة،ٌلكن

ٌ
 
ٌابتسمت ٌما ٌحٌرٌترقصٌملطرٌٌٍسرعان ٌهذيانه ٌإيقاع ارةٌعلى

ٌوأدركتٌالسّرٌ ٌعلىٌٌالفصلٌاملسالم. ٌَرَبتُّ فيٌمزاجّيةٌاألوقات.

ٌفيٌأذنٌتحّديٌاألعاصيٌرالتيٌلمٌ
 
كتفٌجنونٌالعاصفة.ٌهمست

ٌشمسٌالشتاء ٌمثل ٌش يءٌٌٌ؛تأتٌخجولة ٌحضورك ٌفي أخبرتها:

 ".يشبنهي

توظيف البارع يعطي النصوص حيوّية "ديناميكّية" هذا ال

تنسجم مع جمالّياتها، فيأتي الكالم عذًبا رقيًقا كانسياب جدول 

ما استفاقت في حضن 
ّ
في ربوع الجرود التي تستحضرها كاميليا كل

 ذكرى قريتها الجنوبّية.
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ٌعادّية  نصوص 
 

فمن 
ّ
  ،رغيد النّحاس ،كلمة املؤل

 18/10/2020يوم  ،ٌص عادّية""نصو ه في حفل إطالق كتاب

 

 

ِتكم  افردً  اأّيها الحضور الكريم، أشكركم فردً 
 
على مشارك

ِتكم، وأتمّنى لكم الحّب والسالم والسعادة.  ومساهم 

 االسّيدة سناء أبو خليل منّسقة الحفل، وشكرً  اشكرً 

ِعكما في  السّيدة ندى خضر واألديبة كاميليا نعيم على تطوُّ

وللسّيدات الالتي أتحفننا بأطباق الطعام املساعدة القّيمة، 

 الشهّية.

مصطفى حجازي على التصوير الفّني،  الحاّج  شكًرا

 واملوسيقي نسيم سعد على أنغامك العذبة.

ها تش لّي )الدكتور عماد بّرو(، الجاليات العربّيةأبو ع
ّ
كر كل

ك أن  تكون لقبول ّن تك وتفانيك في خدمتها. وأنا مماهتمامات

 ، ولكلمتك اليوم، وإطالق "نصوٌص عادّية".عريف الحفل

جورج الهاشم، صديق األلف عام، ها نحن من جديد 

نلتقي في هكذا مناسبة، وكان لقاؤنا األّول في حفل إطالق كتاب 

ك اليوم أحد لك. ويسعدني أّن كتابي الحالّي فيه نّصين عنك
ّ
، وأن

مين
ّ
 . املتكل

ّرفي إليك حديث جدًّ  ع 
 
لى غّنوم، ت  كنك شقيقة، لاع 

ِجبت  بأسلوِبك صديقة عزيزة. قرأت لك مقالة حول لب ع 
 
نان فأ
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لى شكًراوأنت املتخّصصة في العلوم. األدبّي  تقديم كلمة على  ع 

 .في حفلنا هذا

إليها إّبان وداد فرحان، الودودة الفرحة، التي تعّرفت 

 ،على ما أذكر ،اجتمعنا في مقهى وصولها إلى سيدني حين

ت  لت ع  ريني أولى طبعاتها من جريدة بانوراما. كانت فخورة بها فسار 

 اجدًّ 
ٌ
ِدمة ق  ، لكّن الذعر أصابني لتحّسس ي بمسؤولّية ما هي م 

عليه. وأشرت عليها أن  تقتدي  بإحدى الصحف العربّية التي 

أعتبرها أفضل املوجود في أستراليا. وها هي بعد سنين من املثابرة 

 
ً
ماتها  منذ ذلك اكبيرً  اقد بلغت شوط د 

 
العدد األّول. أعتقد أّن خ

 باالحترام والتقدير. 
ٌ
 شكًراللجالّية العراقّية بشكل خاّص جديرة

 .على مشاركتك معنا بكلمة وداد
 

ك من وراء األضواء، أو  دائًمافي مسيرة الحياة، هنالك  م  ع  من يد 

غفلين"
 
أو ما نطلق عليهم هنا ، يكون لك من الشركاء "امل

(sleeping partners حياتي هي 
 
(. ولقد كانت شريكة

غفلة في كّل املشاريع التي قمت بها، وهكذا 
 
 األولى امل

 
الشريكة

يكون كّل ما قمنا به في حياتنا مشاركة بالتساوي على جميع 

أصعدة الكفاح واملثابرة، وإن  كانت الِهوايات تختلف. ولهذا 

 اشكرً يكون شكري العميق وامتناني ملا بذلته زوجتي نجاة 

 
ً

في ِكياني حّتى لو لم أعّبر عنه في كّل املناسبات. فهي  متأّصال

ي وترحالي، ونومي وقيامي، وبين سطور هذا الكتاب
ّ
هناك، في حل
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ً
، وفيمافيما بيننا من أحفاٍد ج اشريك هم في نّصٍ أو آخر   اء ذكر 

 بيننا من أصدقاء، ورحالت، وتأّمالت، وشؤوٍن ترِسم  مالمح  

 م مسيرتنا. فلك أقول من جديد:حياِتنا وتدع  
ٌ

 املجد للصباح حين يبدأ بك.

 ك.تِ جالل بسم   ااملجد للنهار حين يمض ي محتضنً 

 ك.ورِ ال ينتهي الليل في حض املجد للمساء حين

ك ّبِ
 .يض يء سمائي املجد لح 

ٌ

هم بيننا، واكبت مسيرة  أيًضاوبين السطور  أسماٌء، أرى بعض 

ت  بها ع  ر 
 
ت  دعمها الفكرّي واملعنوّي واملاّدّي وقّدم   ،النشر التي ش

ة كلمات وحّتى صدور "نصوص عادّية" 
ّ
منذ العدد األّول ملجل

 الذي نطلقه اليوم. 

األوسمة الوحيدة التي أطمح  ، همبالنسبة لي ،كّل هؤالء

 مشروطة بالتعاون واملحّبة والتقدير. ولقد 
ٌ
إليها. إّنها أوسمة

، ي بوسام ملكّي خاّص كوفئت يوم العشرين من أيلول املاض 

التي خّصتني بشكٍر لكّنه من ملكة الوفاء السّيدة كاميليا نعيم 

 ها األّول، جاء على شكل قطعة أدبّية جميلة.على نشري كتاب

ومن االلتفاتات الكريمة التي أعتّز بها قيام القاّص 

تس، وهو ناشر مئات القصص القصيرة، غريغ بوغار  األستراليّ 

 صّية كاملة من مجموعاته لي.بتكريسه مجموعة قص
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ّ

مة البروفسور مانفريد يورغنسن، فكّرس لي أّما العال

مجموعته "النهر". وسبق له  من اقصيدة من مئة وعشرين سطرً 

 قصيدة خاّصة بي. كتابة

ها عن سواها.   هذه هي األوسمة التي أفتخر بها، وأمّيز 
 

 اًء بكتٍب بعض نصوص الكتاب هي من كلماٍت ألقيتها احتف

ا كنت أحر 
ّ
ص على أن  تكون كلماتي على املستوى آلخرين. ومل

األدبّي والنقدّي الذي يليق بالعمل املقصود، وليست مجّرد 

 خطابات مألوفة، لذلك ارتأيت أّنها تناسب كتابي هذا.

أذكر ما أذكر أعاله ألّن معظم نصوص الكتاب يتعاطى مع 

اب، مختلف شؤون الحياة، وكما ذكرت في مقّدمتي للكت

النصوص الحالّية تتفاوت في الحجم بين عّدة أسطر وعّدة 

ت  على أن  تكون  ر ص  صفحات. لكّن ما يجمعها هو أّنها كتابات ح 

ترجمة تلقائّية ملشاعري وفهمي لنفس ي وملن حولي ولألحداث التي 

ها  ِلت 
 
ف
 
ني أ

ّ
تدور بيننا ومّنا وعلينا. وحين أقول "تلقائّية" ال أعني أن

بل أسبغت عليها لبوس العرض املوضوعّي العلمّي كما اتفق، 

بغية أن  تكون تكاملّية املقصد. ولهذا يكون عرض ي لبعض األمور 

الشخصّية ليس سوى مشاركٍة تجمع بين الوجدانّي والعملّي في 

 جميًعا.ها فيأمور حياتّية نتشابه 

م" أكون أتحّدث عن نفس ي في 
ّ
حين أستعمل "لغة املتكل

ني أنا املقصود. بعض الحاالت، ول
ّ
كّنها في حاالت كثيرة ال تعني أن

وال يهّمني أن  يفّرق القارئ بين األمرين، وال أريده أن  يقوم بذلك 
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سيرة ذاتّية، وال  هذا الكتاب ليس محض لغرض هذا الكتاب.

 هو كذلك عن أمور ال عالقة لي بها.

 
ً

، وهو أمٌر ولهذا لم أتطّرق لذكر ما سّميته "األوسمة" مثال

 ألّن له دالالت وعالقة بمحتوى ما  
ّ
ه أمر شخص ّي، إال

ّ
يبدو على أن

 وكيف أكتب. 

ّرِض  أعمال اآلخرين للمراجعة والنقد قبل النشر، 
ع 
 
وكما أ

طرق أبواب من 
 
ال تنجو أعمالي من هذه اإلجراءات الضرورّية فأ

أثق أّنهم سيقّدمون النصيحة املوضوعّية. وعلى هذا أتقّدم 

ي، وللمرّبي والكاتب جورج  بشكري الجزيل
ّ
للشاعر خالد الحل

دّرسة اللغة العربّية في ا
 
لجامعة األميركّية في بيروت الهاشم، ومل

الزين، على مالحظاتهم القّيمة. ورغم كّل -النّحاسرغدا 

  أحياًنااملراجعات والتمحيص والتدقيق تفلت 
ٌ
 هنا وغلطة

ٌ
غلطة

  هناك.
ً

تاء مربوطة كان يجب أن   نّبهتني السيدة كاميليا إلى ،مثال

 تكون مجّرد هاء، ونبهتني زوجتي إلى كلمٍة ينقصها حرف.

ني في 
ّ
ومن الطريف في هذا السياق، وما يعّزز ضرورته، أن

تبادل مع املهندس سامي تقّي الدين، وهو ابن صديق لي من أّيام 

 
ً
إلى أستراليا  ااملدرسة )أي  أّن سامي بمثابة ابني(، وقد وصل حديث

سألني، وهو يعرف الجواب، فيما إذا كّنا نقول "البرد ، ارً مهاج

نا 
ّ
القارص" )بالصاد( أم "البرد القارس" )بالسين(. أجبته بأن

اد في أحد نقول "القارس"، بالسين. قال لي: "ولكّنك كتبتها بالص

 نصوص كتابك "طٌل وشرر"!

أضفت، كآخر نّص في الكتاب، ترجمتي ملقابلة أجرتها معي 

األسترالّية املرموقة الدكتورة صوفي ماسون، الرئيسة الكاتبة 
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السابقة لجمعّية الكّتاب األسترالّيين، حول تجربة عملي بين 

ه 
ّ
ِتها اإللكترونّية، وهذا ال شّك أن

 
ن تها على مدو  ر 

 
ش

 
ثقافتين، والتي ن

تأكيد على قناعتها بأهّمّية تجِربتي األسترالّية. ولقد ارتأيت أّن 

بلة مع بقّية نصوص الكتاب يعّزز املنطلقات نشر هذه املقا

 الفكرّية التي أحاول التعبير عنها من خالل النصوص املختلفة. 

ة كلمات التي كنت أنشر، 
ّ
صوفي كانت مستشارة ملجل

ها في صحيفة "سيدني ت  وسبق لها مّرة أن  أجرت معي مقابلة نشر  

 مورنينغ هيرالد"، واسعة االنتشار. 

صوفي ماسون وصلت إلى مكانتها وجدير بالذكر أّن 

املرموقة، ولها عشرات الكتب، وصار لها أحفاد، وفقط في 

السنين األخيرة عادت إلى الجامعة إلتمام دراساتها العليا، 

الدكتوراة، مع العلم أّن فجّدت واجتهدت وحصلت على درجة 

ها تجاوزت ذلك بكثير. لكّن األصول  أصول. يشبهها في ذلك انجازات

ّرس اللغة العربّية في الجامعة األميركّية في  شقيقتي
د 
 
التي ت

بيروت، وهي اآلن جّدة وتقوم بإعداد شهادة الدكتوراة بإشراف 

 الجامعة اليسوعّية. 

ما عالقة هذا بكتابي؟ العالقة وثيقة كما سيتبّين للقارئ 

ملا أعتبره  أحياًناخالل زيارته لبعض النصوص. فأنا أتعّرض 

وعلى رأسها النفاق واالّدعاء. وال أقوم بهذا من  آفاٍت اجتماعّية

منطق رجل الشرطة أو املصلح االجتماعي، بل من منطق املصّور 

الذي يحّب كشف الحياة كما هي، وفي هذه الحال ما يتعلق 

أنا ال أقبل باملساواة بين من يشتري  .بأمور العدالة واإلنصاف

ها عن جدارة. ب   األلقاب ومن يكس 
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ة ة تبادل املعلومات لالستفادة العاّم بأهّميّ وكذلك أؤمن 

ترك  والنهوض بمستوى الوعي الجماعّي الذي يجب أن  ال ي 

 للتضليل واالستغالل.

وعلى ذكر املصّور، التصوير واحد من هواياتي وأحرص 

 في كتبي إلضفاء بعض 
 
على إدخال بعض الصور التي ألتقط

ني من يصّمم ا االلمسات الجمالّية، خصوصً 
ّ
لغالف وصفحات أن

 الكتاب. وهذا من إيماني بتكامل العناصر اإلبداعّية إن  وجدت.

وهنا أنّوه بالسّيدة اإلعالمّية سوزان حوراني التي أجرت 

معي مقابلة حول "نصوص عادّية"، من خالل إذاعة "صوت 

املقابلة  . استهلت سوزان14/10/2020الغد"، يوم األربعاء 

ترعى انتباهي هو أّنها استفادت من ما اسبالتنويه إلى التصوير. 

املعلومات عّني برجوعها ليس فقط إلى النسخة اإللكترونّية من 

والتي زّودتها بها بعد أن  طلبت هي مّني االطالع  ،"نصوص عادّية"

على بعض النصوص ألّنها تريد التحضير للمقابلة بشكل الئق، 

تي مع واكتشفت منه رواي ،إلى موقعي اإللكترونّي  أيًضابل 

وكيف أّن عّمي هاني قّدم لي آلة تصويِره حين رآني  ،التصوير

عجبً  ت  استخدام الكاميرا أمامه في أحد  ام  د  بالتصوير، وأج 

سنة. ثنتي عشرة امشاويرنا إلى غوطة دمشق، وكان عمري 

من أحّب العبارات إلّي، وهي: "ال  واسترعى انتباه سوزان عبارة

صور التي ألتقط". وهي عبارة لي تنظر إلّي من صوري، بل من ال

ها عندما فحة األولى من ألبوٍم لصور التقطتوضعتها على الص

 من عمري. ةكنت في الرابعة عشر 
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عن قّوتي بين اللغتين اإلنكليزّية  أيًضاتساءلت سوزان 

والعربّية، وهو سؤال ال يسهل على الشخص املعني اإلجابة عنه 

ن اللغتين، ولكّنني أنتهز إذا أمض ى حياته بالتساوي بي خصوًصا

هذه الفرصة ألستخدم العبارة التي أعجبت سوزان في اإلجابة 

 عن سؤالها.

حين اردت كتابة "ال تنظر إلّي من صوري، بل من الصور 

ت  التي التقط" باإلنكليزيّ   ة، كتب 
 "See me not in my photos, but in the photos I take." 

ذه الحال أقوى من العربّي، في ه باعتقادي أّن اإلنكليزّي 

 وأترك لكم التفكير باألسباب. 

ة املقابلة مع السّيدة سوزان أّنها حّرضت على توليد أهّميّ 

ها على شكل مقالة جديدة،  أفكار يمكن االستئناس  بها ومشاركت 

وهذا شأن كثير من مقاالتي التي أكتب. تأتي من مالحظة أو 

 حديث ما. 

خر كان لدى السّيدة سوزان، وهو وهذا يقودنا إلى تساؤل آ

حول عالقة العلم بالثقافة. شرحت لها وقتها أّن الثقافة أكثر 

 
ً

ها ال شموال م، وأّن تكديس الشهادات مهما كان نوع 
ّ
 من التعل

 
ّ

  يعني الثقافة الحقيقّية، إال
ّ
ر العلم ملصلحة توسيع ملن سخ

 مداركه العاّمة.

ف  ،برأيي ،واإلعالمّية السّيدة سوزان حوراني كانت
ّ
توظ

األسلوب الثقافّي في أسئلتها وطريقة التحضير ملقابلتها معي. أي  

رت خبرتها االحترافّية لصالح طروحات تتعّد 
ّ
ى مجّرد أّنها سخ

م م والحرفانّي العادّي. العالِ الحرفة. وهذا شبيه بالفرق بين العالِ 
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ها . يالحظ الدقائق املختبئة في األجسام الطاغية عليها ويمّيز 

االكتشافات تّمت من قبل علماء انتبهوا لها مع  والحقيقة أّن أهّم 

بعبارة أخرى، الطريقة  أّنها كانت بين أيدي آخرين طوال الوقت.

 على من يشتغل بالعلوم. االعلمّية، ليست حكرً 

ني أحّب أن  
ّ
هذه العبارة تتماهى مع جوابي لها حين قلت  إن

ضح لِك أكثر يا سوزان يتّ يعرف الناس عّني من كتاباتي. واآلن 

معنى أن  تكون نصوص ي عادّية ورّبما غير عادّية في الوقت عينه. 

  خصوًصا
ً
كهذا دار بيننا قبل إنهاء الكتاب، لكان  الو أّن حديث

ل نصًّ 
ّ
 من نصوصه. احواري معك يشك

 ألّنها تتعاطى 
ً
مع أمور  عموًمااعتبرت  أّن النصوص عادّية

ن وجدان كاتبها بصراحة وصدق، حياتنا العادّية، وتعّبر ع

وتحاول تصوير الواقع بعدسة شّفافة. اختياري هذا اختياٌر 

ومع هذا أشعر بفخر  من باب التواضع. اوليس اختيارً  ،موضوعيّ 

هذه االطالع على  متيّسر له أولئك الذينبه  عّبركبير ملا 

على أّن هذه النصوص غير  النصوص لسبب أو آخر، بإطرائهم

ة واللغوّية ورّبما األدبّية. يقصدون الناحية الفكريّ  اعً عادّية. طب

، أّن هؤالء تفّهموا الناحية التكاملّية في فكري، اوأعتقد شخصيًّ 

ر في نجم 
ّ
فأنا إن كتبت عن ذرة رمل على الشاطئ، أكون أفك

 سابح في أعماق الكون، رّبما كان هو مصدر هذه الذّرة.

انب  فكرّية تتناول نصوص ي، من ضمن ما تتناول، جو 

ووجدانّية واجتماعّية وعائلّية وسياسّية، أعتمد في عرضها، في 

اعتقادي، على أساليب تصويرّية أدبّية نفسّية فلسفّية ال تخلو 

عابة   أحياًنامن الد 
ً

لهذه  . وأميل أن  يكون النّص الواحد  شامال
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الجوانب، أعِرضها بنسب مختلفة حسب مقتض ى األمر. وأنّوه 

ما بشكل خاص عل
ّ
ى أّن املواضيع السياسّية التي أخوض فيها، إن

لسياسة أقوم بذلك بتركيز اجتماعّي إنسانّي، فليس لي في ا

 وال جمل.وفهم
ٌ
 ها ال ناقة

 
ً

نحو  الناس انتقائّيون حين يقرأون، بمعنى أّن هناك ميوال

ه األفضل. ااستحسان ما يؤمنون به سلًف 
ّ
، أو ما يعتبرون أن

ي أكثر من منشور، أنظر إلى القضايا نظرة لكّنني، وكّما ذكرت ف

ض . ولذلك حين أعر امتكاملة أحاول أن  أكون فيها موضوعيًّ 

ني بالضرورة ولّي لها، وال أعر بعض األفكار ال يعني هذا أ
ّ
ضها ن

ملجّرد أّنها تعجب القارئ. نعم أريد للقارئ أن  يستمتع ويستفيد 

ي من القراءة ويستحسن  كتابتي، ولكّني أعتمد ع لى إلباس نص ّ

ثوب الرصانة األدبّية والفكرّية واللغوّية، ال زركشات الدعاية 

التجارّية. أي  ليس بالضرورة أن  يسمع القارئ  مّني ما يحّب أن  

عمل القارئ   يسمع، أو ما تعّود على سماِعه. هدفي األساس أن  ي 

ه فيما يقرأ، ال أن  يوافق على ما أقول.  ِفكر 

ه من األماكن التي مارست أنا علمانّي عالم ّي. وطني األّم وغير 

ها
 
ها أوطاني. هنالك أماكن  ز ِعشق

ُّ
ر فيها ، كل

ّ
ها ألّيام، وأفك ت   دائًمار 

 كوطن وجدانّي. أحّن إلى سيدني وأنا في سيدني. 

 مادّية فكرّية في الوقت عينه. أنا لست 
ٌ
العشق عندي حالة

به وبكاًء  اهم تفكيرً كغيري مّمن يتركون وطنهم األّم ويمضون حيات

 
ً

ه أصال رً عليه. لو كان األمر كذلك ما تركت 
ّ
لتركه.  ا. لم أكن مضط

ني لن أعود. 
ّ
ه، كنت أعلم أن  وحين تركت 
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. حيث أنا: أخلق لنفس ي اأبًد  اأنا ال أعتبر نفس ي مغتربً 

ني ااغترابيًّ  ا. وأدبي ليس أدبً اموطنً 
ّ
. حين أكتب بالعربّية، فألن

ها ني أ ،ابن 
ّ
هاوألن وأريد أن  أساهم في الحفاظ عليها، وهي  ،عشق 

 واحدة من أجمل وأقوى لغات العالم.

وحين أكتب باإلنكليزّية، فألّنها الشّق الثاني من ثقافتي، 

أجدها لغة  اوهي أهّم لغة للتواصل في العالم. وأنا شخصيًّ 

 بمصطلحاتها وتعابيرها األدبّية الجزلة. 
ً
 جميلة ثاقبة

ّما أفتخر به ويشّرفني، لكّني ال أنحاز إلى في أصولي كثير م

 
ً
ني األفضل، بل مجّرد. اأصولي وال "اعتنقها" اعتناق

ّ
 ال أّدعي أن

ني مختلف.
ّ
 أن

في املاض ي. صحيح أّن مرساتي الحقيقّية ليست مغروسة 

من ذلك املاض ي وكذلك من الحاضر،  ازًءا هامًّ من خامتها ج

وحين تحين الساعة التي لن ألقيها نحو املستقبل.  دائًماولكّنني 

، سيجد املوت هذه املرساة مستسلمة له أيًضاتكون لي فيها حيلة 

غم أّنها كانت  ه، ر 
ل تغز  دائًمابكّل الواقعّية التي تفرضها هيبت 

 نسيجها من أجل الحياة بالحّب والسالم والسعادة.
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ٌ"الجذور"ٌ

ٌكلماتٌببضع
 

 

ل العام 
ّ
سيرة شخصين لم نقطة بارزة متشابهة في م 1999شك

 يكن يعرف واحدهما اآلخر، أو عن اآلخر. 

في ذلك العام وضع علي أبو سالم )اآلن الدكتور والصديق( 

ته  فكرة راودته حّيز التنفيذ، وأصدر العدد األّول 
ّ
من مجل

 .أّيار"الجذور" في شهر 

أجري اتصاالتي وأعقد  1999أما أنا فكنت منذ بداية 

تشارين واملساهمين، وأحّضر لنشر اتفاقّياتي مع عدد من املس

مة، العدد األّول )اإلنكليزّي 
ّ
ة "كلمات" الفصلّية املحك

ّ
( من مجل

قة باللغتين اإلنكليزّية والعربّية، 
ّ
وهي دورّية عاملّية للكتابة الخال

 . 2000عام  ،آذاروالذي صدر في 

ولـ"كلمات" الفضل في معرفتي بـ علّي إذ تشاركنا في كتابة 

اه في العدد السابع منها في ونشرن ،فنان فؤاد توماياننّص حول ال

 .2001عام  ،أيلول 

. اعددً  24، وصدر منها 2006استمّرت "كلمات" لغاية عام 

فت وال أنوي لها العودة.
ّ
 توق

م هنا من منطلقين أساسين. األّول من كوني 
ّ
ولذلك أتكل

مقدار األعباء  امارست هذا النوع من التجارب، وأعرف تماًم 
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ثقيلة التي تأتي معها. واألهّم حجم املسؤولّية تجاه الثقافة ال

 املعنّية واملضطلعين منها. 

ف، 
ّ
واملنطلق الثاني سروري العميق أّن هناك من لم يتوق

ما يريد لها لبوًسا متطّوًرا ونقلة 
ّ
وحين يكمل مسيرته اآلن إن

 نوعية.
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لم هذا، وهو ليس غريًبا إصرار الدكتور علي أبو سا

املكافح الصنديد. ولقد كانت الجغرافيا تباعدنا دائًما، ومع ذلك 

تكّرم وزارنا في سيدني منذ سنين طويلة. بعدها انشغل في 

تحصيله العلمي، والتحق في سلك التدريس الجامعّي من جملة 

ه دائًما غزير العمل، ومع ذلك يبذل اآلن 
ّ
أعماله األخرى. أي  أن

ته مع ما يتالءم وهذا العصر الرقمّي.في تطوير  اجهًد 
ّ
 مجل

ولهذا الغرض يقول في كلمة الترحيب، على موقع "الجذور" 

، إّن املشروع يهدف إلى جمع الطاقات العربّية، وتبادل اإللكترونّي 

األفكار واآلراء، وإقامة حواٍر ثقافّي بعيٍد عن مفردات الخطاب 

ز على الجيل الشاب السياس يّ 
ّ
 واملواهب الواعدة. املعهودة. ويرك

ال نستغرب ذلك طاملا أّن العنوان الشمولّي  اوطبعً 

للمشروع هو "الجذور". أي  هنالك تكريس للحفاظ على تراث 

اللغة والثقافة. ألّن الكلمة تعني العودة إلى ما هو راسخ وثابت في 

 أراد األرض. ولكّن معضلة كبيرة تواجه من يتّ 
خذ هذا املوقف إن 

ر. املعضلة ال تكمن في العودة إلى ما هو راسخ، بل طوّ التقّدم والت

ما هو عليه معظم من يتغّنى  ،برأيي ،االنحباس ضمنه. وهذافي 

ه ما زال باإلمكان وصف الفكر 
ّ
بالتراث، وكذلك من يعتقد أن

ه أدب مهجرّي.
ّ
 واألدب فيما يسّمى "بالد االغتراب" على أن

ه في العصر الح اأنا شخصيًّ 
ّ
اضر يمكن القول ال أعتقد أن

مع تقّدم وسائل التواصل. والذي  خصوًصابوجود أدب مهجرّي، 

ز على هذه الناحية لتغطية 
ّ
يطغى اآلن هو وجود فئة ال زالت ترك

فشلها في الوصول إلى مستوى الئق على الصعيد العربّي العام. 

  اتحتمي وراء وجودها بعيًد 
ّ
ل لنفسها عن مراكز الكلمة، وتشك
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، وتقبل بها وتستوعب أمثالها ااملستوى نسبيًّ  ةمعايير متدنيّ 

لين "روابط" غير معلنة يصّفق فيها األفراد كّل لآلخر، 
ّ
مشك

وتستكمل التغطية بإحداث "جوائز" يتّم إغداقها دون قواعد 

واضحة ثابتة. ولقد تطّرق أبو سالم ملثل هذه األمور في كلمته 

ودة على صفحة "اغتراب املثّقف واملساومة على اإلبداع" املوج

 "ذاكرة املسيرة" من موقع "الجذور".

لذلك ال تجد املواهب الواعدة، والجيل الجديد الذي 

اه مشروع الجذور، أمامها سوى هذه الدكاكين "األدبّية" 
ّ
يتوخ

رّبما، لكّنها على غير مستوى ما تّدعيه، أو ما يجب  ،حسنة النّية

 أن  يكون.

الذي تحتاجه الثقافة وعلى هذا أرى أّن مشروع "الجذور" 

حين يريد أن  يرتقي إلى مستويات  اكبيرً  االعربّية، سيواجه تحّديً 

 الئقة.

ي األكبر هو كيف يمكن املحافظة على صّحة التحّد 

الجذور الثقافّية وفي الوقت عينه تنمو الجذوع، وتتفرع 

األغصان وتورق، وتفيض ثمار االستمرار والتجديد والتطوير 

 ومواكبة الزمن.

تريد "الجذور" إخراج "الطاقات العربّية املخزونة"، على 

كثرتها، إلى الضوء. ولعّل هذا من أهّم وأنبل األهداف التي 

اها الدكتور أبو سالم. ولسالمة العملّية يقول إّن مشروعه 
ّ
يتوخ

سيقوم بتعريض النصوص للغربلة والنقد ومساعدتها على 

ة مناسبة.
ّ
 الخروج بحل
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ا املجال خالل ثالثين سنة من تعاملي وحسب تجربتي في هذ

ه 
ّ
في أستراليا، وأحصر كالمي بتجربتي مع عرب أستراليا، أقول إن

مع استثناءات تعّد على األصابع، الثقافة العاّمة هي ثقافة غير 

ي أتحّدث عن النقد البّناء، وال أحصره 
ّ
د هنا أن

ّ
قابلة للنقد. أؤك

قد املستشارين بنقدي أنا كناشر ومحّرر، بل أضيف إليه ن

 
ّ
نون الذين ساهموا معي في مسيرة كلمات، وهم أدباء متمك

 متمّيزون. وأكتفي بمثالين لتوضيح الفكرة. 

أرسلت لي مّرة كاتبة متمّيزة، وزميلة في مسيرة األدب 

والتحرير، تسألني ما هي شروط النشر في "كلمات" ألّن لديها 

دي أّنها كانت قّصة قصيرة تريد نشرها. هذا على الرغم من تأ
ّ
ك

 اتعلم شروط النشر تمامً 
ً
من "كلمات"، وفي  ا، كما أّن لديها نسخ

املقّدمة للنشر تخضع للتقييم. لم يكن  كّل عدد نذكر أّن املوادّ 

للنشر  الدي أّي شك في أّن ما تكتبه هذه السّيدة سيكون صالًح 

بامتياز. ولكّن العدالة تقض ي أن  يخضع عملها للتقييم مثل كّل 

ني عادة أرسل النّص األ 
ّ
إلى حكمين. إن  اتفقا على  عمال. أخبرتها أن

القبول أو الرفض أعتمد رأيهما. وإن  اختلفا، أكون أنا صاحب 

. عندها قالت لي إّنها تسحب طلبها ولم تعد تريد القرار النهائّي 

 النشر.

من أصل  ،وفي حادثة أشّد غرابة، أرسلت لي شاّبة أسترالّية

اإلنكليزّية للنشر في كلمات. القصيدة كانت غاية قصيدة ب ،عربّي 

في الروعة والقّوة ال تقّل عن أعمال املشاهير من الشعراء. 

إلى شاعرة أسترالّية مرموقة للنظر فيها، فجاء الرّد  اأرسلتها فِرًح 

دت لي فيه أهّم اباهرً 
ّ
ّية القصيدة، واقترحت أن  يكون هنالك . أك
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القصيدة. وبحماس  فاصل بسيط بين سطرين في منتصف

وهنأتها  ،بالشابة التي كانت بعمر ابنتي اشديد، اتصلت  هاتفيًّ 

على القصيدة التي سيشرفنا نشرها. ولكن  بمجّرد أن  نقلت إليها 

ني ال  اوشتًم  ااقتراح الشاعرة األسترالّية، انهالت علّي سبً 
ّ
وقالت إن

 وأغلقت الهاتف في وجهي. اأصلح أن  أكون محّررً 

مكننا اعتبار هذه األشياء من "مخاطر املهنة"، وأنا ي اطبعً 

د أّن "الجذور" ستتعاطى مع هذه األمور بحكمة.
ّ
 متأك

تكون  ن  أطمح أّن هذا املشروع ي أيًضاومن الحكمة 

 ،للمبدعين الجدد مسرًحا يها عبر املوقع(ي)التي سيح املنتديات

، كما ةأرباب الكتابوبين  وأداة مساعدة لهم، وحلقة وصل بينهم 

د الدكتور أبو سالم.
ّ
 يؤك

ما يكّرس أهّم  ،وهو إذ يمد يده للتعاون مع اآلخرين
ّ
 إن

وسيلة من وسائل النهوض بهذا العمل املؤّسساتي الهاّم الذي 

ز على وجوب إبراز "الشخصّية العربّية" في قدرتها على 
ّ
يرك

 مواكبة العصر.

 اا، صوتً ة متمّيزة بتسجيالتهلقناة الجذور الثقافّية أهّميّ 

وصورة، ملواد تحتفي باإلبداع، ومن األمثلة الرائعة االحتفاء 

بالشاعر الراحل نعيم خوري. لهذه األعمال، باإلضافة إلى قسم 

"ذاكرة املسيرة" الذي يستعرض نماذج من منتجات األدب 

 ّية مرجعّية كبيرة. والفّن لعرب أستراليا، أهّم 

جعة. التحّدي، كما إذن، األهداف نبيلة، والوسائل تبدو نا

هو في معظم األحوال، في تطبيق ذلك. هذا سيعتمد على 
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ة هذه العملّية التي تعجز عنها املؤّسسات استجابة من يرى أهّميّ 

 إن  وجدت.

بكلماتي لمشاركة أّن الدكتور أبو سالم دعاني ليشّرفني 

هذه، وأتمّنى نجاح مهّمة "الجذور"، ففي نجاح هذه املشاريع 

 ميًعاجنجاح لنا 
ّ
مين . وكما ذكرت في موضع آخر، لعّل املتكل

بالعربّية في بالد حّرة مثل أستراليا يحملون اليوم هّم الوفاء لهذه 

اللغة واملحافظة عليها، في زمن باتت بالدهم األصل تتهاوى 

 الواحدة تلو األخرى.

 

 
شرت 

 
 في العدد األّول من "الجذور" اإللكترونّيةن

 ، ملبورن.2021 ن الثانيكانو  ، احتفاًء بصدوره
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ٌ ٌحوٌلٌكلمات 

ٌتجربتيٌمعٌ"كلمات"
 

 كتبت   استجابة لطلب من مؤّسسة الجذور الثقافّية في ملبورن،

شرت مقالة
 
 عن تجربة، 2021في العدد  الثالث من "الجذور"  ن

ة كلمات
ّ
 .، وهذا معظم ما جاء فيهارغيد النّحاس في إصدار مجل

 

 

ة، ض مشاعر املسؤوليّ ، وتحرّ على بال الطموح فكرة كانت تمّر 

 اوال انفالتً  افما كانت جموًح 
ّ
ة محكمة واضحة ، بل خط

ة  األهداف، وكان علينا إيجاد الوسيلة. هكذا اجتمعت عزائم
ّ
ثل

 لنقرّ  من املهتّمين
ّ
ة تنتقل نا سنرسم بالكلمات مشاعر حضاريّ ر أن

دة من خالل بين عوالم متباعدة، وتتفاعل مع ثقافات متعّد 

 ة.ة واإلنكليزيّ تين جميلتين: العربيّ امّ لغتين ه

ِلمات"كانت  
 
لتلك  اوطرًح  ،لتلك الفكرة اتجسيًد  "ك

ضمن معطياتنا، ونحن  اوكمًّ  اأنجزنا ما أردناه نوعً  .املشاعر

نتعامل مع وقائع التمويل والتصميم والتحرير والكتابة 

وما يرافق هذا من شؤون  ،والترجمة والتنفيذ والطباعة والتوزيع

أجمل ثمار هذا التعامل كان  ة وعالقات عامة. بيد أّن إداريّ 

موا التفاعل مع بعض األدباء الذين فاضوا علينا بكنوزهم وقّد 

 لنا التوجيه والنصح والتشجيع والنقد والشكر.

فهذا كاتب  .ت عزائمناكانت للبعض مواقف نبيلة شّد 
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على مختلف مراكز الكّتاب  ابتوزيع عشرين عددً  طّوعيت

على  اأربعين عددً بتوزيع ع يتطوّ ذاعات، وذلك مستشار واإل 

ة التي يعرفها حول العالم، وزميل مختلف املنتديات الثقافيّ 

 
ّ
ه إلى بيروت يحمل معه ثالثين نسخة على الطائرة التي تقل

، أثناء اعها هناك، وزميلة تدور من مكان إلى آخر في سوريليوزّ 

 عطلتها الخاصّ 
ّ
  ة، لتقيم العالقات وتبث

ّ
ة، وصديق أخبار املجل

 
ً

  .من واحدة يحضر حفل اإلطالق فيشتري عشر نسٍخ بدال
ّ
هم كل

 
ّ
 تنا! يقول: هذه مجل

 
ً
ِلمات وسط

 
تتراقص فيه ألوان الثقافة  اأردنا أن تكون ك

ة واملقالة واملراجعة. على أنغام من الفكر والشعر والقصّ 

بغية  ،رالياوألست ،لعرب أستراليا احضاريًّ  اوأردناها أن تكون وجهً 

د ثقافاتها. كما أردناها املشاركة في بناء أستراليا الحديثة بتعّد 

 
ً
ة بين العالم الناطق باللغة اإلنكليزيّ  للتواصل الثقافيّ  اوسط

 ة. والعالم الناطق باللغة العربيّ 

 
ّ
التشابه أكثر  ة واحد. وأّن معدن البشريّ  نا على يقين أّن إن

ة عليه في ما تبدو البشريّ  ّن أمن التباين بين بني البشر، و 

من قبل  اجاء نتيجة لتسخير الشعوب عبيًد  تناقضها الحاليّ 

 على التفرقة، أو الكتل املتجبّ  ،الطغم الحاكمة
ّ
رة التي ال تحيا إال

 لغة القوّ 
ّ
فرضه، أو في  ة لتفرض ما ليس لها حّق وال تفهم إال

 دنا أّن لتهيمن وما هي أهل للقيادة. فإذا عزلنا تسييس األمور، وج

ز التالقي بين البشر ة تعزّ ة إنما هي ثروات إنسانيّ ثقافيّ الفروق ال

معت زة التي إذا ما ج  هذه الفروق هي البذور املتميّ  ال التنافر، ألّن 

 ة.البشريّ  في تربة واحدة جاءت بهجين الصفات السامية لكّل 
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ما أذكره هنا هو في بعضه مقتطفات من افتتاحّيات أو 

ةكلمات لي وردت 
ّ
أو في مناسبات معّينة. رأيت أّن  ،في املجل

استعراضها اآلن هو أصدق ما يروي تلك التجربة ألّنها كانت 

ني أورد بعض تعليقات اآلخرين 
ّ
تعّبر عن الحدث في وقته. كما أن

على موضوعّية الطرح، ورغبة في كشف رأي هؤالء  احرصً 

يط ذكّي أّن في كالمهم تسل خصوًصا"الشهود" على تلك التجربة، 

لألضواء على شؤون وشجون هذا العمل، واألهّم من ذلك 

دخولهم في مناقشات تساعد على تبادل اآلراء واملعلومات 

ة. 
ّ
 املفيدة، يغنون بها ما ورد في املجل

، 2000عام  ر العدد األول من "كلمات" في آذارصد

فت عن الصدور مع نهاية عام 
ّ
 24. وكانت حصيلتها 2006وتوق

عدد على شكل كتاب من مئة وعشرين صفحة أو  ، كّل اعددً 

: عدد ا. كانت تصدر فصليًّ اسنتمترً  X 17.4 22.5أكثر، بأبعاد 

باللغة اإلنكليزّية يليه عدد بالعربّية. ولكن في السنة األخيرة 

اقتصر األمر على اإلنكليزّية. وهكذا كان مجموع األعداد 

 .10، والعربّية 14اإلنكليزّية 

 املج
 
ف

ّ
ق و 

 
ر الوقت لي بشكل ت

ّ
ة جاء نتيجة لعدم توف

ّ
ل

ني وقتها كنت أعمل بدوام كامل. 
ّ
رئيس، وال يخفى على كثيرين أن

كنت أصل إلى البيت حوالي السادسة مساء، وبعد تناول العشاء 

أمض ي السهرة بالعمل على عدٍد جديد من "كلمات" حّتى الثانية 

العمل. هكذا أستيقظ للذهاب إلى  ،وبعد النوم القليل .اصباًح 

في إبقاء عطلة نهاية  عموًماخمسة أّيام في األسبوع. ومع نجاحي 

 
ً
لعائلتي، لكن لم يخل األمر من ضرورة استخدامها  ااألسبوع ملك
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 من أجل "كلمات" في حاالت كثيرة.

ر هذا على نشاطاتي األخرى، وأهّمها إيجاد الوقت 
ّ
أث

لترجمة كنت لكتاباتي الخاّصة. كما قض ى على عمل إضافّي في ا

 أديره. 

رة في ذلك الوقت. كان ال بّد  
ّ
لم تكن الطباعة الرقمّية متوف

من طباعة مئات النسخ كحّد أدنى، مع ما يرافق ذلك من تكلفة 

كبيرة. وكنت في األسبوع الذي يسبق طباعة أّي عدد أرتاد 

قبل الذهاب إلى عملي، ملتابعة  افي السابعة صباًح  ااملطبعة يوميًّ 

د من سالمة األمور. لم تكن أمور اإل 
ّ
خراج والتنسيق والتأك

املطبعة في الطريق إلى العمل، بل في ضاحية بعيدة أقصدها 

لذلك الغرض. وكان من مشّقة هذه العملّية إقناع أصحاب 

املطابع التمييز بين "طبعة" أدبّية، وطبعة تجارّية. كانوا يريدونني 

"مشكلة" بنظرهم. ومع  أن "أمّرر" األمور كما تحصل ألّنها ليست

ني "الزبون" الذي يدفع، أحسست باملهانة في مّرات كثيرة.
ّ
 أن

توزيع العدد كان معضلة كبيرة من الناحية اللوجستّية  

واملالّية. كانت كلفة البريد في أستراليا تساوي سعر طباعة العدد 

)واآلن تزيد بكثير(. وهذا التراكم من الهموم العملّية واملالّية 

ر لي من ساهم ماليًّ  املهتّمين،د في تخفيفه فئة من ساع
ّ
 افتوف

 بشكل فصلّي، ومن استطاع تأمين بعض التبرعات واملشتركين. 

ومع هذا بقي ثمانون باملئة من إجمالي الكلفة علّي وعلى  

ة تجاريًّ 
ّ
رة ونتيجة للخسارة املتكرّ . ازوجتي. لم يكن مشروع املجل

  إصدارفي سنوات 
ّ
طفاء هذه الخسائر في إة مكانيّ إ وعدم ،ةاملجل

خرى حسب أل ملصادر الدخل ا السنوّي  تخفيض العبء الضريبيّ 
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راكمة الخسائر املتصارت املعمول به في حينه،  النظام الضريبيّ 

 .اا كبيرً ئً عب

رين 
ّ
ر لها نخبة من املفك

ّ
ة، وتوف م 

 
ك ح  ة م 

ّ
كانت املجل

حول صالحية  واألدباء، من ثقافات مختلفة، يقّدمون االستشارة

ر فيه الشروط 
ّ
ة، وتتوف

ّ
النشر بما يتالءم مع أهداف املجل

اللغوّية واألدبّية املناسبة. وأفتخر أّن من بين هؤالء أسماء 

أسترالّية المعة، من مثل جوديث بيفردج، وتعّد في قّمة الشعراء 

االستراليّين. وبروس باسكو الروائّي والقاّص الذي ترأس تحرير 

ة القّصة
ّ
األسترالّية القصيرة لسنين طويلة. والروائّية  مجل

الدكتورة صوفي ماسون التي ترأست اتحاد الكّتاب األسترالّيين. 

مة البروفسور مانفريد 
ّ
والروائّي والشاعر واألكاديمي العال

-األكاديمّي األميركّي من الواليات املّتحدة األميركّية و يورغنسن. 

 ويمكن االطالع على الئحةة. الفلسطينّي البروفسور بّسام فرنجيّ 

 raghidnahhas.com من موقعي األلكترونّي  األسماء الكاملة

هاقع عينه يمكن تحميل األ ومن املو 
ّ
 .مّجاًنا عداد كل

ة كان: "
ّ
والكتابة  ،الكلمة باب اإلرث الحضارّي شعار املجل

وكما بّينت في افتتاحّيتي العددين األّولين، لدّي . "مفتاح ديمومته

إلى كشف هذا  "كلمات"ة وجمال الكلمة، وتسعى بقوّ  كبيرأيمان 

 الجمال وأبعاده الخ
ّ
ة قة في الشعر والنثر، باللغتين العربيّ ال

شكل أو أسلوب. وهي في هذا تريد أن تكون  ة، بأّي واإلنكليزيّ 

 
ً
 وكلّ  ،بين أستراليا والعالم العربّي  للتواصل الحضارّي  اوسط

 أساس متميّ  في العالم، على النتشارمجتمعات ا
ّ

ق يتيح ز خال

ر  ع 
 
ش

 
ت س 

 
سمع وت

 
قرأ كلماتهم وت

 
ّتاب من مختلف الفئات أن ت

 
للك
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 من قبل الجميع.

فئة  زة لكّل على الِسمات املميّ أن يحافظ لتواصل أحّب ل

ة. وحضارة وعمل. وهناك أكثر من طريقة لبناء الجسور الثقافيّ 

  .فرض األسلوب توفير األرض املالئمة دون كانت طريقتنا املمّيزة 

"كلمات" كانت تتحّدث بلسانين. ولكن في بعض الحاالت  

ه يكتب 
ّ
كان املساهم من خلفّية غير إنكليزّية. صحيح أن

باإلنكليزّية، لكّن أفكاره تعتمد على إرثه الثقافّي الكامل. وهنا بيت 

أي أّن  القصيد، وأهّمّية اإلنكليزّية كجسر حضارّي عالمّي.

لسانين ليوصلنا مع عوالم كثيرة. من حيث الحديث يتجاوز ال

 املبدأ، هذه هي أستراليا بتعّددّيتها الثقافّية.

ه حين نتحّدث عن الثقافة العربّية في  
ّ
ومن هنا أرى أن

أستراليا، يجب أن ننظر إليها في إطار وجودها الجغرافّي، ليس 

على الطريقة التقليدّية باعتبارها ثقافة "مهجرّية" معزولة، بل 

اعتبارها ثقافة فاعلة متفاعلة ضمن مجتمعها األسترالّي. وهذا ب

نيت  عليه إصدار "كلمات".  هو األساس الذي ب 

 ،2000 أّياريوم األحد الرابع عشر من  "كلمات"إطالق  تّم 

، السورّي  األستراليّ  ، املجلس الثقافيّ "سيروس"في حفل أقامه 

الرنس في ات متنوعة، في قاعة كوحضره مائتا فرد من خلفيّ 

 بلمور، سيدني.

ضيف الحفل املحاضر كان األستاذ املساهم الدكتور 

في  )آنذاك( شبول، من قسم الدراسات السامّيةال هادي أحمد

ا جامعة سيدني ا وماديًّ . )الدكتور الشبول كان مناصًرا معنويًّ

يات املزدوجة التي ث عن التحّد تحّد  لـ"كلمات" منذ بدايتها.(
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ة ة ومرّ ليزيّ كة باإلنها تصدر مرّ يث أنّ من ح ،تواجه كلمات

  د فكرة عدم الجمع بين اللغتين في العدد الواحد.ة. وأيّ بالعربيّ 

 

 

أسباب عدم املزج بين اللغتين في العدد الواحد هي  أما أهّم 

 
ّ
اإلقالل من التركيز على كمال التواصل في الوسط  ما أردت نيأن

  ،الواحد اللغوّي 
ّ
ة العمل، اإلبداع ونوعيّ  ةق بقوّ سواء فيما يتعل

ليس  انفسها. فالذي نقوم به أساًس  ة التواصل الثقافيّ أو بعمليّ 
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 محض عمليّ 
ّ
ة ترويج للعمل ما عمليّ ة ترجمة للنصوص، وإن

ما ورد في  ة كّل األعداد العربيّ  تحوِ لم على هذا  . وبناءً اإلبداعيّ 

ة ليّ ة، والعكس صحيح. بهذه الطريقة تزداد فعااألعداد اإلنجليزيّ 

 
ّ
ونجعله أكثر  ،ع املجال الذي نتعاطى معهنا نوّس التواصل ألن

هبتعبير آخر، ٌانتقاًء.
ّ
أن نترجم للقارئ ما  من الضرورّي  رأينا أن

  تّم 
ّ

ة األخرى، وال نجد من ت األدبيّ قبوله للنشر في أرقى املجال

ٌ."كلمات"قبوله في  ة أن نقتصر على ما تّم الصّح 

 الصرف قبو  عدد اإلنجليزّي ة، يلقى الومن ناحية عمليّ 
ً

 ال

 كما يلقى العدد العربّي  .ةأفضل لدى الذين ال يتقنون العربيّ 

 
ً

ة. أما الذين ليزيّ كأفضل لدى الذين ال يتقنون اإلن الصرف قبوال

يتقنون اللغتين فسيتمكنون من التعامل مع كال اإلصدارين. 

امل، الك ة الخيار بين االشتراك السنوّي ولقد تركنا للقارئ حريّ 

ة، أو االشتراك ة، واثنين بالعربيّ ليزيّ كأي أربعة أعداد، اثنين باإلن

 بعددين فقط بإحدى اللغتين. الجزئّي 

بإحدى  "كلمات"من األعمال املنشورة في  اكثيرً  وبما أّن 

 كان اللغتين 
ّ
ن الذين يرغبون يترجم وينشر باللغة األخرى، تمك

مور من خالل اقتنائهم ع هذه األ باملقارنة وأعمال الترجمة من تتبّ 

ع األعمال التي تترجم ين بتتبّ مكن للمهتّم ألكال اإلصدارين. كما 

بلغة واحدة فقط أن يرجعوا إلى األصل حيث  "كلمات"لتنشر في 

شر
 
  ،ن

ّ
 على تدوين املراجع. ادوًم  حرصنانا ألن

راس ترجمة. بل  لم تكن، إذن، "كلمات"
 
 استخدمتك

الذين ال  مع التواصل الثقافيّ  وسيلة من وسائل الترجمة كأهّم 

  كانتش يء،  ، قبل كّل "كلمات"يتقنون سوى لغاتهم األم. 
ّ
ة مجل
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ّ
ة ة فصليّ ة أدبيّ تحتفل باإلبداع وتحافظ على الجودة. مجل

 ة عربيّ أستراليّ 
ّ
 ة. ويمكنك أن تقول مجل

ّ
ها ة. ونقول إنّ تين في مجل

له  يسعى إلى اكتساب املزيد، وقد حالفه الحظ أّن  كائن عضوّي 

 لسانين يتذوق بهما لذائذ ثقافتين. فما أشبهها بكثيرين منا.

ألهّمّية الترجمة وخطورة اإلخالل فيها، أوليتها عناية  اونظرً 

 خاّصة، وطرحت أفكاري حولها في منتديات كثيرة. 

احتوى كّل عدد على "أبواب" مختلفة، وكان باب "نقطة 

ه يتحّدث عن 
ّ
م" على أهّمّية خاّصة ألن

ّ
شخصّية كان لها عال

إنجازاتها وتأثيرها في عالم الفكر أو األدب أو الفّن. كنت أقّدم 

شخصّية عربّية في األعداد اإلنكليزّية، وشخصّية غير عربّية في 

ة،  ااألعداد العربّية. وهذا ما يخدم واحًد 
ّ
من أهّم أهداف املجل

أال وهو التواصل بين الثقافات من طريق مقاالت أصيلة غير 

 مة في معظم الحاالت.مترج

ما أتيحت لي الفرصة أحاول إجراء مقابلة مع هذه 
ّ
كنت كل

فسافرت إلى مدينة أدياليد ملقابلة الروائّية ، الشخصّيات

واألكاديمّية الدكتورة إيفا ساليس. وفي املدينة عينها اجتمعت إلى 

الشاعر يحيى السماوي. وسافرت إلى بريزبين ملقابلة الروائّي 

البروفسور مانفريد يورغنسن. وإلى خليج  كاديميّ الشاعر واأل

واملحّرر بروس  ملقابلة الروائّي  ،جنوب مدينة ملبورن ،أبولو

غريغ  باسكو. وإلى مدينة نيوكاسل ملقابلة القاّص والروائّي 

بوغارتس. وإلى منطقة "بلو ماونتز" لزيارة القاّصة والروائّية 

غ في منزلها. وزرت والشاعرة الدكتورة كارولين فان النغنبير 

الرّسامة ليونورا هاوليت في منزلها في سيدني. زرت البروفسور 
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نجيب قنواتي في مكتبه في جامعة مكواري. وأثناء وجودي في 

اجتمعت إلى الفّنان سميح الباسط. وفي رحلة أخرى إلى  ،دمشق

واألكاديمّي  اجتمعت إلى الباحث والكاتب والقاّص  ،سوريا

الرحمن يونس، في قرية الكرامة قرب مدينة  الدكتور محّمد عبد

ت  إلى منزلنا في سيدني الشاعرة جوديث بفريدج.  ر  ض  جبلة. وح 

وكذلك الروائّية الدكتورة صوفي ماسون، وهي التي تقطن في 

 مدينة آرميديل. 

ه قبيل إعداد العدد األّول من 
ّ
ي الكبير أن

ّ
وكان من حظ

ام في زيارة إلى سيدني "كلمات"، كان الفّنان السورّي دريد لّح 

فأجريت مقابلتي معه في منزلنا، وأكملنا حديثنا تحت ظالل 

قال لي دريد عنه  ،مصّمم حول نافورة مياه ،األشجار في مقهى

ه من أجمل ما يحّب من
ّ
املقاهي. وهكذا صدر العدد  تصاميم إن

 األّول والفّنان السورّي يزين غالفه.

ت  سنين إصدار "كلمات" نشاطات مهّمة في ب يقيام واكب 

تدعيم الثقافة العربّية في أستراليا. فعلى سبيل املثال، وفي عام 

دعوة اتحاد الكّتاب في والية نيوساوث ويلز، ضمن ، لّبيت 2002

ت ناشرين في ندوة ضّم  تشاركحيث  ،مهرجان الربيع األدبّي 

االطالع مع  ية، وأتيح لة الثقافيّ ديّ يتعاطون في قضايا التعّد 

ين على شؤون وشجون النشر، ولم تكن االنطباعات اآلخر 

  اعددً  عة، ألّن مشّج 
ّ

  تمن املجال
ّ
  اف نهائيًّ توق

ّ
، واألسباب اتً أو مؤق

 ة. عادة ماديّ 

ر املعروف إيان الناشر واملحرّ  ،ه رئيس الجلسةنوّ 

د مقارنة مع "كلمات" تبدو الوحيدة في وضع جيّ  بأّن  ،سايسون 
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 إّن  يعلى ذلك بقول ت  برارها. عّق مها واستمبالنسبة لتقّد  غيرها

نا نجحنا في استقطاب نخبة من أهل الفكر لكنّ  ،األعباء كبيرة

 م ملحوظ على صعيد الدعم املادّي والكتابة، باإلضافة إلى تقّد 

  ة الرسالة التي تحاول "كلمات" نقلها.يّ من أفراد يؤمنون بأهّم 

 ،ءمع عدد من األدبااللقاء  هذه الفرصة تجديد يأتاحت ل

ف إلى عدد جديد منهم أمثال البروفسور مانفريد والتعرّ 

 ة األخيرةمجموعته الشعريّ  يل بإهدائيورغنسن الذي تفضّ 

ت مالترجمة، وقّد  حّق  يوأعطان ،"شمس منتصف الليل" آنذاك

 .12في العدد  نماذج من قصائده

ة، وجهت إلينا كجزء من نشاطات منظمة العفو الدوليّ 

هرجان "رودودندرون" في بلدة "بالكهيث"، الدعوة للمشاركة في م

 تإحدى بلدات منطقة "بلو ماونتينز" القريبة من سيدني. قدم

ة ة "كلمات" ودور الترجمة في عمليّ يّ باهّم  افي تلك الندوة تعريًف 

على الحضور ترجمة نويل عبد األحد  ت، ثم قرأالتواصل الثقافيّ 

هذه القصيدة . و لقصيدة "في العلياء" للشاعر حكمت العتيليّ 

 أتة. كما قر تتناول استشهاد أحد أطفال االنتفاضة الفلسطينيّ 

ة ريم قيس كّبة، عليهم قصيدة "أنثى الكلمات" للشاعرة العراقيّ 

 ة. وسبق نشر كلّ لها إلى اإلنكليزيّ  يها بترجمتتوتبع ،بأصلها العربّي 

 هذه القصائد في "كلمات".

ترجمة والتعبير حول ال يونتيجة لقراءته في "كلمات" آراء

ة أحد املنتجين في اإلذاعة الوطنيّ  ي، اتصل بالحضارّي 

 للمشاركة في برنامج صباحيّ  يي. بي. س ي." ودعانإاألسترالية "

. جاءنا 22/10/2002حول تلك املسألة، على الهواء مباشرة يوم 
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ّ
 نتيجة لذلك عدد من االتصاالت التي أعربت عن إعجابها بالخط

الذي بدأت تحرزه على  "، واالختراق الثقافيّ الذي تنتهجه "كلمات

 ة.على املستويات األستراليّ أ

 
ّ
ة يّ ه بأهّم ني أحب أن أنوّ وإذا كان الش يء بالش يء يذكر، فإن

ة ة السوريّ الترويج ملثل هذه األعمال. فبعد أن أجرت الفضائيّ 

للنشر  لدمشق، بدأت تصلنا موادّ  ة لي، أثناء زيار يمع اتلفازيًّ  قاءً ل

 ل دعم من بالد عديدة من أشخاص شاهدوا البرنامج.ورسائ

  ساعدتنا
ّ
ة، الصحف العربّية في أستراليا بالترويج للمجل

ومن الكّتاب الذين أرادوا الحديث  ،وكانت تنشر كّل ما تتلّقاه مّنا

عّنا. وكذلك فعلت الصحف في سوريا ولبنان ومصر وبعض 

 الصحف العربّية في أوروبا. 

، أي نهاية "كلمات"لثالثة منذ صدور مع اكتمال السنة ا

ة ا، كان األمل الزال كبيرً 2002
ّ
ماضية في . كتبت  وقتها أّن املجل

 :م ملموس، وازدياد في اهتمام األدباء والقّراء من العاملينتقّد 

 ة والناطق باإلنكليزيّ الناطق بالعربيّ 
ّ
ة من املفك

ّ
ل
 
رين في ة. وأدركت ث

م "أصدقاء ة العمل الذي تقوم يّ سيدني أهّم 
ّ
به "كلمات"، فنظ

عنداري، حفل الكلمات"، وعلى رأسهم الصحافي املعروف بطرس 

 كوكتيل لدعم "كلمات".

ة شادية استهلت االحتفال السيدة األديبة واإلعالميّ 

 ‘كلمات‘إن  ..." التي ألقت كلمة جاء فيها:ٌجدعون حّجار

داقتنا بمواضيعها الكثيرة الغنّية التي حملتها إلينا لم تكسب ص

نته تلك املواضيع من فحسب، ال بل احترامنا الفائق ملا تضّم 

وترجمات  ،وأعمال غير منشورة ،تصويرّي  تراث وتاريخ وفّن 



وألوان   266  
ٌ
   خطوط

 

فتحت لنا مجال املقارنة، حتى أصبحت وسيلة صدوقة، 

 
ّ
خلصة، تتحل سعفة، م  ، الذي يشغله اى بصفات الصديق تماًم م 

 "ن سوى لغاتهم األم.بين الذين ال يتقنو  هم التواصل الثقافيّ 

ضمر  في عصرٍ " عنداري:الوجاء في كلمة األستاذ بطرس 

 
ّ
صت املسافات، وقضمت العوملة رحاب األفكار فيه الزمن وتقل

املبدعة، في عصر جرفت فيه املحيطات الهائجة الينابيع 

والتالل الخضراء، واجتاح الكبير  الصغير، في هذه الغابة 

كواسر، ما زال للكلمة معنى وما زال املكفهّرة التي كثرت فيها ال

للفكر واإلبداع أصدقاء، وما زلنا نؤمن بقيم التراث، وبما تركه 

 مه املعاصرون منلون من روائع وإنجازات، وبما يقّد لنا األوّ 

فد ر 
 
صارة فكر وجهد ومساهمات ت الشامل  الحوض اإلنسانّي  ع 

عالم  ة اإلنسان من االنهيار والتهّور فيالذي يحفظ إنسانيّ 

 "الهيمنة والغطرسة.

 وأضاف: "
ّ
خالل ثالث  ‘كلمات‘ة ة الفصليّ لعبت املجل

 في مجال نشر آفاق اإلبداع العربّي  ارائًد  اسنوات من عمرها، دورً 

ة، كما ة وسائر البلدان الناطقة باإلنكليزيّ إلى األوساط األستراليّ 

ين العرب نماذج كثيرة من األدب ين واملعنيّ نقلت إلى املهتمّ 

كانت وما  وتوّسع فكرّي  ها لعملية اختراق ثقافيّ وغيره. إنّ  األستراليّ 

 "التواصل. ة وتستحّق زالت ضروريّ 

ة" إدغار، مديرة "مصر الحيّ -السيدة ملك واصف

(Egypt Alive) ،ساهمت في جعل بعض  ، أستراليا،ملبورن

ضافة لدعمها الدائم إل ، با"كلمات"شترك في ية املكتبات العاّم 

كما  والتقدير، ةمليئة باملحبّ  إلينا رسائلهاوكانت  ستها.عبر مؤّس 
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 " في املثال التالي:
ّ
 اسمحوا لي أن أؤك

ّ
ني بالكاد أستخدم د لكم أن

 
ّ
 ق بما أقرأه في أستراليا، ولكن أحّب لغة املبالغة فيما يتعل

 
ّ
 اجمًّ  اتكم حبًّ مجل

ّ
صف بسعة األفق وعمق ة تتّ ، فهي مجل

فكير كبيرة تقف وراء تصميمها ة تعمليّ  املحتوى، وال شك أّن 

 "دعمي دون قيد أو شرط. ي كّل وتنفيذها. لكم منّ 

ومن أمثلة التبادل مع العالم العربّي، تلك العالقة املمّيزة مع 

رئيسة رابطة أصدقاء كانت و  ،يةنهاد شّبوع، أديبة ومربّ األستاذة 

ترسل  دائًما، إلى يوم وفاتها. كانت املغتربين، حمص، سوريا

التي ألقت الضوء وأشادت على  اتها كما في األمثلة التاليةتعليق

 .نشاطات "كلمات" املختلفة

  ‘كلمات‘كان العدد العاشر من "
ً

 اجديًد  كالعادة دليال

، ا، ومضمونً ابمسيرة التحديث واملعاصرة واالرتقاء تبويبً  اناطًق 

 
ً

قفزة أبرز يحققها العدد العاشر في ...  ، وثراءً اعً ، وتنوّ وشكال

ة الكّتاب األدباء من أدنى الشرق إلى أقصاه، دية جغرافيّ ّد تع

  امرورً 
ً

إلى أستراليا. وفي هذا ما فيه من  بأرجاء الغرب، وصوال

بلد بطرف، ومن تلّمٍس ملفاهيمه ومناحي  األخذ من ثقافة كّل 

نسان إلتفكيره، وبالتالي من مزيد من تقصير املسافات بين ا

 ." الحضارّي  صعيد الثقافيّ ما على النسان، السيّ إلوأخيه ا

إلى  ،الحامل ‘نديف ثلج‘ثم قفزة أخرى نلحظها في باب "

عميق املدلول والقصد في  ،تهاة وشاعريّ ة التسميّ جانب شفافيّ 

ة الكاتب والقارىء في آن واحد، وفي تعميق عالقتهما تحريك مهّم 

 ة، حيث يجب أن يدرك األوّ الجدليّ 
ّ
ه يكتب إذ يكتب ال ل أن

ح ال
ّ
د األحاسيس لتتثاءب فتنام، بل ليحرّ ليسط

ّ
ك، فكر ويبل
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، وليثير حيرة حول مغزى أو ا، وليقدح فكرً اويدهش، وليوقظ رأيً 

 
ّ
ه املكّمل لهذا معنى، وحيث يجب أن يدرك الثاني )أي القارىء( أن

ه، تقع الكاتب الباحث معه املتحّفز الكتشاف دقائق في نصّ 

مقنع. وهكذا  أو غير امقنعً عليها  عليها معرفته أو ذائقته، فيدّل 

 
ّ
ة يخصب حوار األفكار ويثمر، وفي هذا ما فيه من أعمدة مجل

 "وأساساتها. ‘كلمات‘

 ملستشار ‘محافل األدب‘ا يحمله باب هذا، ناهيك عّم "

  ‘كلمات‘
ّ
ي من متعة وتوسيع آفاق، حيث بيادر األديب خالد الحل

املهاجر في  بّي ، يهتدي إليها القارىء العر العربّي  الحصاد الفكرّي 

أستراليا وغير أستراليا بتلك اإلضاءة املختصرة الشاملة السابرة 

 ".د وحياد وإيضاحتجرّ  بكّل  ... بيدر كّل 

العدد الحادي عشر، وكان فيها  ،ةاالنكليزيّ  ‘كلمات‘تلقينا "

 املشّوق، ربّ  العبق الخاّص 
ّ
نا نعمنا بلقاء صاحبها حين زارنا ما ألن

 
ّ
، فقد االلقاء الذي وإن جاء قصيرً في حمص، هذا  ارً مؤخ

ة خالص، والذكاء، وشموليّ إل استطاع أن يعّرفنا أكثر فأكثر با

 الثقافة، وهدوء الحكماء، مّم 
ً
. ‘كلمات‘في  اا طاملا تجّسد أحرف

واليوم ينشرح بها صدر الوطن وعيونه عن كثب ويعلن الفرحة 

 "ات!ة أخرى بعد مرّ واالعتزاز بابنائه املنتشرين مرّ 

" 
ّ
 ‘كلمات‘ل نسخة من عدد جديد من ما تصلنا أوّ كل

، ولقد وقع أحد الشعراء اوشغًف  ايتخاطفها أعضاء الرابطة حبًّ 

 هنا في مأزق حين أعار بعض مالديه من أعداد لصديق مهتّم 

هذا األخير لم يرجعها. أثار هذا األمر حفيظة  بالثقافة، لكّن 

ل طرفة للشاعر الشاعر ونقل هّمه إلينا، فحضرتني في هذا املجا
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مه  هللا ،زكي قنصل املهجرّي  لي به في وكان لي لقاء أّو  ،رح 

لقد  ... ثالثة لقاءات في الوطن األمّ  ومن ثّم  مهجره، األرجنتين،

، ‘امجنون من يعير كتابً ‘ألصق تلك الالفتة على خزانة كتبه: 

ترى هل  ‘منه من يرجع الكتاب! واألجّن ‘ليردفها بأخرى تحتها: 

  اديق أكثر جنونً يكون الص
ّ

ما. ت؟ ربّ من الشاعر فيرجع له املجال

 "أعدك بأن أنقل إليك النتيجة.

وكتبت األديبة الشاعرة السورّية دعد طويل قنواتي مّرة 

ة من مقطوعاتي الشعريّ  اأود أن أشكركم لنشركم بعضً " تقول:

عن إعجابي  أيًضار ، وأن أعبّ ‘كلمات‘في العدد العاشر من 

م التي تناولت ع الذي بالتنوّ 
ّ
اتسم به هذا العدد. نقطة عال

ع في ملا احتوته من تنوّ  اوليت ممتعة جدًّ اانة ليونورا هالفنّ 

كذلك  .أيًضاتها نات شخصيّ ها وملكوّ مصادر استيحائها ملنابع فنّ 

 ‘ألف ليلة وليلة‘ر الدراسة التي تناولت أسواق وخانات مدن أقّد 

 
ّ
كامل يجعل من هذا  حضارّي  من سجّل  ‘ألف ليلة‘له ملا تشك

قة واملثيرة بكثير من مجموع القصص الشيّ  أهّم  شيًئاالكتاب 

أعمق بكثير من السطح  االتي يشتمل عليها، والتي تتضمن أبعادً 

إلى  ‘نديف ثلج‘أن أبدي إعجابي بتحّول  . كما أحّب القصص يّ 

منبر يسمح لآلراء املتناقضة بالظهور. كما أعجبت بنقاط كثيرة 

، والتي ‘... ونقوش اإلبداع في الوجدان كلمات‘ه في مما ذكرتمو 

الترجمة، وأوافقك على رأيك في ضرورة النقل  تناولت فيها مشاّق 

ة، أو التشويه أو الدقيق دون الوقوع في الترجمة الحرفيّ 

 االتحسين أو التمويه. وأضيف إلى هذا ضرورة نقل املناخ وجدانً 

ما في القصائد التي سيّ ي الكبير، ال وهو عامل التحّد  اوموقًف 
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كما دور املعاني والصور  اهامًّ  ايلعب فيها املناخ واملوقف دورً 

 "والتداعيات.

ال توجد في " وكتبت األديبة عايدة أديب من السعودّية:

 قاموس قلبي كلمة تعبّ 
ّ
 ة الرائعةر عن مدى شكري العميق للمجل

كلمات  ّل ة عن ك ما هو مفيد وجديد، وهي غنيّ  ة بكّل والغنيّ  اجدًّ 

ده من تعبير تجّس  مدى امتناني ملا تصف الثناء والشكر التي ال

 أن للعالم بوتبيّ  ،فينا نحن املثّق واضح عنّ 
ّ
 واع مثقف. شعب نان

 ال التقدم وا ‘كلمات‘ى لـ تمنّ أ
ّ
التي تزهو  قةزدهار، هذه اللؤلؤة املتأل

  بها األرض، والتي نأمل أن تزداد
ً
  ارسوخ

ً
 بعد يوم، ايوًم  اوشموخ

  بصدور أعداد جديدة من اة لكم ومرحبً فتحيّ 
ّ
ة واستمرارها املجل

 "الثقافة والفكر واإلبداع. رائدة في خدمة

قة الجهادوتحت عنوان "
ّ
كتب نويل عبد " عبر الكلمة الخال

ن غير الفنّ " :من الواليات املّتحدة األميركّية األحد ان األصيل، م 

قّدر جسامة العبء واملسؤوليّ  مللقاة على أكتاف ة الباهظة اي 

 "في رفع راية الكلمة؟ –عن محبة  –الذين تطّوعوا  ‘املجاهدين‘

في  وديع فلسطين،ويستشهد عبد األحد بما قاله األديب 

 مقال 
ّ
، (2004 آب/أغسطسية )ة الهالل الراقنشره في مجل

 كما تحّد فيقول: "
ّ
ة ث بإسهاب، في املقال نفسه، عن مجل

 رغيد النّحاس في املهجر األستراليّ التي أنشأها الدكتور  ‘كلمات‘

الرائد الذي لعبته  ه بالدور الطليعيّ قبل حوالي أربع سنوات، ونوّ 

 
ّ
 .سها وتضحياته الجّمةمؤّس  ‘جهاد‘ة وال تزال، بفضل هذه املجل

الجسور التي تصل ثقافة األدباء العرب في  فهي إحدى أهّم 

ن في العالم أستراليا وأميركا مع ثقافة األدباء العرب املعاصري
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بذلك أن يعيد مجد الكلمة التي شّعت على أيدي  ا، ساعيً العربّي 

 "كّتاب وشعراء املهاجرين األوائل.

ة 
ّ
كان الراحل نويل عبد األحد من أخلص الناس للمجل

ولرسالتها. وتطّورت عالقتنا إلى صداقة بين طرفي العالم. كنت 

 اكان مستشارً أحّدثه مّرة في األسبوع على األقل. ونويل، الذي 

ة، هو من عّرفني على البروفسور بّسام فرنجّية الذي قّدم 
ّ
للمجل

بحكم مركزه األكاديمّي في جامعات  أيًضالنا املشورة والدعم 

 ة األميركّية. حدالواليات املتّ 

على تواصل مع األديبة السورّية الكبيرة غادة وكنت 

ة ورسالتها،كانت من املشّجعين واملرّوجين للمجالتي السّمان، 
ّ
 ل

 بنشرها عن "كلمات" في "الحوادث" التي كان لها زاوية فيها.

وتبقى ردود فعل غير العرب مهّمة بالنسبة لتقييم مدى 

توصيل ثقافتنا العربّية إليهم. وأعتقد أّن دور "كلمات" ثنائّي 

كون  ،اللغة ساهم مساهمة كبيرة في هذه العملّية. وكما نّوهنا

ين املهّمين، الناطقين باإلنكليزّية، قّدمت مجموعة من املستشار 

ة هذا العمل، لنا خدماتها، دليل بحّد ذاته على إيمانهم بأهّميّ 

وتقدير كبير منهم له. ولقد كانت هناك مبادرات تشرح القلب، 

 أذكر بعضها هنا.

أرسلت مّرة رسالة شكر ملستشارتنا صوفي ماسون )اآلن 

ة من طر 
ّ
يق ما تقّدمه من خدمات الدكتورة( حول دعمها للمجل

استشارّية، ومواضيع للنشر. كان جوابها الذي أترجمه هنا، وهي 

فين، ولها 
ّ
التي شغلت منصب رئيسة الجمعّية األسترالّية للمؤل

ك شخص موهوب بشكل غير اأكثر من سبعين كتابً 
ّ
: "أعتقد أن
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ر، ومهتّم بما تقوم به. أعتقد أّن أستراليا تزداد غنى، 
ّ
عادّي، مفك

ك كاتب جّيد اشكل كبير جدًّ ب
ّ
، بأمثالك وعائلتك. كما أعتقد أن

ولديك أشياء ممتعة للنشر ... أنا مؤمنة بشكل عظيم بقيمة 

ة مثل وأهّم 
ّ
 ‘." كلمات‘ّية مجل

ضت 2004وقامت صوفي ماسون، عام 
ّ
، بإجراء مقابلة معي تمخ

( نشرتها على صفحات "سيدني اعن مقالة )باإلنكليزّية طبعً 

توّزع على  ،الجرائد األسترالّية غ هيرالد"، واحدة من أهّم مورنين

م 
ّ
مئات األلوف من املواطنين. كانت املقالة بعنوان "عندما يتكل

 عن تجربتي مع "كلمات".فيها النّص الجّيد بلغتين". تحّدثت 
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ف "كلمات"، 2015وفي عام 
ّ
، أي بعد تسع سنوات من توق

اإللكترونّية على املوقع  أجرت معي مقابلة نشرتها على مدّونتها

 التالي:
 

http://firebirdfeathers.com/2015/12/04/double-act-6-raghid-

nahhas/ 

وترجمت  هذه املقابلة ونشرتها في الصحف العربّية، وكذلك 

( الذي 2020خير من كتابي "نصوص عادّية" )جعلتها املوضوع األ 

  raghidnahhas.com: يمكن قراءته من موقعي اإللكترونّي 

مة البروفسور مانفريد يورغنسن، وأثناء عالقته 
ّ

العال

ة، خّصني بقصيدة ترجمتها ونشرتها في الصحافة العربّية.
ّ
 باملجل

 2015عام  كّرسكما 
ّ
ف املجل

ّ
ة بتسع ، أي بعد توق

قصيدة من مئة وعشرين  :إلى رغيد النّحاسة سنوات، هديّ 

 من كتابه اسطرً 
 

The River, Boolarong Press, Salisbury 2016  
 

غريغ بوغارتس عام  كّرس كاتب القّصة والروائي األستراليّ 

ف "كلمات" باثنتي عشرة سنة،2018
ّ
هذه ٌ، أي بعد توق

بدعمه  افانً القصصّية بكاملها إلى رغيد النّحاس "عر  املجموعة

 :وتشجيعه عبر السنين"
 

Beyond Sunflowers and Starry Nights,  
Shanti Arts Publishing, USA 2018 

http://firebirdfeathers.com/2015/12/04/double-act-6-raghid-nahhas/
http://firebirdfeathers.com/2015/12/04/double-act-6-raghid-nahhas/
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باإلضافة إلى املراجعات في املنشورات األسترالّية التي  ،كّل هذا

 
ً

. واألهّم من ذلك أّنها نقلت على احسنً  تقّبلت "كلمات" قبوال

ملترجمة إلى اإلنكليزّية كجزء هاّم من صفحاتها األعمال العربّية ا

  .املراجعة والنقد
 

هذه أمثلة من الجوانب الكثيرة التي حّققتها "كلمات". ولكّن هذه 

الجوانب األيجابّية كان مقابلها سلبّيات خطيرة لن أتطّرق إليها 

بالتفصيل، ولكّنها تتلخص بوجود مجموعات وأفراد ضمن 

ما أرادت لهذا املشروع النجاح.  الجاليات العربّية في أستراليا

ونجح بعضها في "تخويف" بعض األفراد من دعمنا. أرادوا 

إبقاء  اس مسألة ليس لها عالقة بالسياسة. والهدف طبعً يتسي

  ،هيمنتهم على أوساط الجاليات العربّية وكّم أفواهها
ّ

 بما يمّر إال

ل مشاكل وسياسات 
ّ
من طريقهم وطريق جمعّياتهم التي تمث

 واست
 
 بداد حكومات بالدهم األصل. ت
 
م "كلمات" لم يكن دُّ ق
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بتصّرفات هؤالء، ولكّن هذه التصّرفات حرمت الفئات  امرهونً 

  التي تتبعهم من أن يكون لها دور في االستفادة من هذا العمل.

وبشكل عام لم تِع الجاليات العربّية في أستراليا أهّمّية  

ة، ولذلك لم وياتها الفكريّ اختراق الثقافة الغربّية من أعلى مست

لـ"كلمات". وكنت أعتقد، رّبما عن  يكن هناك دعم فّعال

سذاجة، أّن اإلعالم العربّي والجمعّيات ومجتمع الجاليات 

تها 
ّ
ّدم لها على طبق من ذهب، كما يقال، ضال

 
ستجد فيما ق

لسمعة األدباء  ااملنشودة في التواصل، على األخّص نظرً 

رين األسترال
ّ
ق واملفك

ّ
ّيين الذين كّنا نتعامل معهم. ولكن، كما عل

حين طرحت أمامه اللبنانّية أحد املتمولين من أبناء الجالية 

فكرة اختراق الثقافة الغربّية على هذا املنوال، قال: "ولكن من 

ة؟" طبعً 
ّ
ة  ايقرأ هكذا مجل

ّ
يقصد أّن معظم العرب لن يقرأ مجل

ا فائدة. صحيح أّنها لم على هذا املستوى، ولذلك يرى أّن ليس له

ت 
ّ

ة ستلقى شعبّية كتب الطبخ أو الجنس أو املجال
ّ
تكن مجل

االجتماعّية، ولكّن صاحبنا فقد البوصلة حين لم يِع جوهر 

 املسألة.

إذا كان ال بّد من الحديث عن "الثقافة العربّية" في بالد  

ه مّما يمكن أن نفعل امثل أستراليا، أحّب أن أذكر أّن هناك كثيرً 

في سبيل الحفاظ على اللغة العربّية وتطويرها في زمن بدأت 

 البالد العربّية تفقد أسباب وجودها كمراكز للثقافة العربّية.

ة. لكّن "كلمات" كدار  
ّ
فت كمجل

ّ
صحيح أّن "كلمات" توق

نشر متواضعة بقيت مستمرة. تعّزز اعتقادي بضرورة 

ن
ّ
ي أعلم أّن نشر االستمرار فيها نتيجة للحاجة للنشر. ومع أن
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الكتب باللغة العربّية يجب أن يتّم في البالد العربّية ألّن هذه هي 

من ناحية توزيع الكتاب  خصوًصا، و االطريقة األمثل منطقيًّ 

بما في ذلك  ،والتعريف به. لكّن محاوالتي مع دور نشر متعّددة

بّينت لي أّن الدوافع املالّية هي ما يسيطر على الساحة.  ،أفضلها

إن لم تكن املاّدة، فثقافة االستبداد التي تفرضها رقابة الدولة و 

 
ً

للنشر في دار راقية في إحدى  اأرسلت كتابً  هي السائدة. مثال

ق بالسياسة والدين 
ّ
الدول العربّية، فطلبوا مّني إلغاء كّل ما يتعل

ين. أي طلبوا إلغاء كّل ما يتعلق بما هو حقيقّي في والجنس واملثليّ 

 .افضت طبعً الحياة. ر 

ما تنشره دار "كلمات" هو عادة من كتاباتي أو ترجماتي،  

من "كلمات" قمت  اعددً  24والحصيلة إلى اآلن )باإلضافة إلى 

كتب من أعمالي، وسبعة كتب من ترجماتي،  بتحريرها( خمسة

 وكتابين لغيري. 

، كجزء من مساهمتي في تطوير الثقافة العربّية ايهّمني جدًّ  

، أن أساعد األعمال غير املنشورة على الظهور على في أستراليا

. وهكذا كان منذ أّيام "كلمات" التي نشر املسرح األدبّي الفكرّي 

ر "كلمات" فيها بعضهم وبعضهّن أّول أعماله وأعمالهّن 
 
ش

 
. وما ن

ألعمال السّيدة كاميليا نعيم في كتاب "ضفاف االنتماء" عام 

الكنوز املكنونة التي سوى انتصار لإلضاءة على بعض  2020

كان يمكن أن ال تظهر سوى شذرات على صفحات التواصل 

ضّم إلى مجمو  عة الكتب في االجتماعّي. أّما اآلن فهي كتاب ي 

سترالّية، ومكتبة واليتنا، ومكتبة برملان املكتبة الوطنّية األ 

واليتنا، ومكتبة جامعة سيدني، وغيرها من املكتبات واألفراد 
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 تي تختار الحصول عليه. واملؤّسسات ال

للنهوض بالثقافة واملجتمع.  االعمل املؤّسساتي مهّم جًد  

العمل الفردّي أساس، وهناك كثير من األعمال الناجحة، لكّن 

حول ثقافة  فائدته ال تصل إلى إحداث تأثير في الرأي العامّ 

ها جالية معّينة، وفعاليّ 
ّ
تها في املجتمع األكبر. كانت جهودي كل

ي محاولة خلق تلك املؤّسسة التي تفي بالغرض، مع علمي ف تصّب 

أّنها كانت ستحّد من وقتي وإنتاجي الخاّص. ولكّنني أحسست 

بواجب أرّده إلى ثقافتي األصل. كان عمر املؤّسسة التي بدأتها 

على تقصيرها في دعم أهداف  ا، فحين غادرتها محتجًّ اقصير جدًّ 

ة، وحرصً 
ّ
  ااملجل

ّ
ة دون تشويش، فشلت تلك على استمرار املجل

ألّنها على ما يبدو ربطت وجودها بوجود  ،املؤّسسة باالستمرار

شخص واحد، أو عجزت عن القيام بما كان يقوم به هذا الفرد، 

 ولم تحاول إيجاد بدائل تعطيها أسباب االستمرار.

ص بقول إّن تجربتي مع "كلمات" كانت غنّية جدًّ 
ّ
على  األخ

عام. كان أهّم ما فيها )من وجهة الصعيدين الشخص ّي وال

ني في أحوال كثيرة من تسليط الضوء 
ّ
"الثقافة العربّية"( هو تمك

على أعمال بعض العرب من خالل الترجمات التي قّدمناها، 

والتي تلّقاها بعض األسترالّيين الناطقين باإلنكليزّية بدهشة 

 
ً

 حين اكتشفوا وجود شعراء عرب معاصرين يكتبون  كبيرة، مثال

على مستوى الئق. بهذه الطريقة صار للثقافة العربّية "معنى" 

 ضمن بيئتها األسترالّية.

 وكذلك العالقات التي حّققتها، والتي أّدت ببعض املهتّمين 

املعروفين إلى التعبير عن إعجابهم بهذا املشروع لدرجة كتابة
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 مثال عّما كانت تقوم به "كلمات" من

 يف باإلبداع العربّي في أعدادها اإلنكليزّيةلتعر ا
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ما يدل على 
ّ
القصائد وسكب اإلطراء كما استعرضت أعاله، إن

ه حينما 
ّ
نجاح التوصيل ومّد الجسور الثقافّية. والحقيقة أن

طلب مّني الدكتور علي أبو سالم تقديم موضوع عن "الثقافة 

 ات "كلمات"، ّف ربّية في أستراليا"، هرعت إلى ملالع
ً

ر  محاوال
ّ
تذك

ات املختلفة في عمر "كلمات" القصير. 
ّ
وإعادة اكتشاف املحط

  املحت في أعلى رفوف مكتبتي مصّنًف 
ً
بالوثائق كدت  امنتفخ

ًم اأنساه تماًم 
ّ
ليمكنني من الوصول إليه.  اصغيرً  ا. أحضرت سل

دهشت ملا رأيت من وفرة املعلومات  وحين بدأت بنبش محتوياته

ال  االتي يمكن أن تجتمع في كتاب، وحتًم  واملخطوطات والرسائل

وزاد تعزيز  ،يتسع املجال هنا الستعراضها. شعرت بفخر كبير

 ة ذلك اإلنتاج.شعوري بأهّميّ 

ويسألني كثيرون اآلن عن رأيي في مستقبل الثقافة العربّية  

في أستراليا، وعن أفضل الطرق في صيانتها وتطّورها. وجوابي 

من ناحية، وعلى قراءتي ملا يجري على  على تجربتي ايعتمد طبعً 

 غير "طوباوي". اعمليًّ  اصريًح  االساحة. وأحّب هنا أن أقّدم جوابً 

أبدأ بالقول إّن هنالك عّدة طرق ومستويات لتعزيز  

يقوم فرد واحد بتأليف كتاب يقلب  أحياًناالثقافة في أّي مكان. 

ألعمال تعجز دولة عن الحفاظ على نفسها. ا أحياًناالعالم. و 

الفردّية أساس. وليس من الضرورّي أن يكون األديب أو الفّنان 

  اجزءً 
ًّ

. من أّي تكتل. وقد يكون من األفضل له أن يكون مستقال

 
ّ
نتاج األدبّي ق األمر بتطلعات تتعّدى مجّرد اإل ولكن حين يتعل

الفردّي، إلى شؤون مثل التواصل الثقافّي، أو تعزيز مركز 

يات معيّ 
ّ
نة ضمن ثقافة األكثرّية، عندها يأتي دور مجموعة أقل
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ممارسات مثل الترجمة، أو إنشاء املؤّسسات. املؤّسسات يجب 

أن تلزم نفسها بخدمة الفرد من ناحية، وتحقيق رسالة أوسع 

من ناحية أخرى، وأهّم ما فيها خدمة املجتمع والدولة، ومن ثّم 

 .عموًمااإلنسانّية 

مر سيستمّر كما هو تجربتي الخاّصة تدّل على أّن األ 

على الجهد الفردّي،  دائًمامعروف، وذلك أّن النجاح سيعتمد 

من هو بارع في طروحاته وإنتاجه على  دائًماوسيكون بين العرب 

املستوى الالئق. ويوجد لدى الجالية العربّية في أستراليا عدد من 

هؤالء يعّد على األصابع. وباملقابل هناك عشرات من مّدعي 

األدب الذين ينتشرون كالسرطان. ال بّد من اعتماد الفكر و 

املراجعة والنقد قبل النشر، وهذا أمر ال يحصل في معظم 

ق عليها أن 
ّ
الحاالت. كما ال بّد ملن يراجع األعمال بعد النشر ويعل

يّتصف باملوضوعّية، وأن ال يخش ى تبيان العيوب. يجب 

ص من ثقافة النفاق واملحاباة. وعلى بعض 
ّ
من يكتب، على التخل

ه رّبما ال يصلح للكتابة، أو أن كتابته 
ّ
وجه الخصوص، أن يعي أن

، وهكذا. ويجب أن يعي العرب اوال تصلح شعرً  اقد تصلح نثرً 

الذين يتقنون اإلنكليزّية أّن إتقان هذه اللغة لتصريف األمور 

على  االعادّية يختلف عن توظيفه في الترجمة األدبّية. أحزن كثيرً 

 . اعمال الشعرّية الرائعة التي دّمرتها الترجمة تدميرً بعض األ 

التجارب في إنتاج املنشورات املقتصرة على  وستستمّر  

ى الرقّي في ما  االلغة العربّية، وطبعً 
ّ
هذا ضرورّي طاملا أّنها تتوخ

كما تحاول "الجذور" أن تقوم به اآلن. ولكن حّتى يتّم  ،تنشر

ألسترالّي األكبر، أقترح تخصيص توصيل هذه األمور إلى املجتمع ا
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صً 
ّ
عن  اقسم باللغة اإلنكليزّية على موقع "الجذور" يعطي ملخ

محتويات كّل عدد، ويختار بعض األعمال العربّية للترجمة إلى 

 اإلنكليزّية.

أجد أّن الحّل األمثل هو تجربة مثل  اوأنا شخصيًّ  

هذا سيكون "كلمات"، أي اعتماد إصدارات بالعربّية واإلنكليزّية. 

أسهل بكثير مّما كان عليه األمر أّيام "كلمات"، ألّن االتجاه اآلن 

 ،، وكذلك صار النشر الورقّي أسهلهو نحو  النشر اإللكترونّي 

بوجود الطباعة الرقمّية. لكّن التحّدي الكبير هو في  ،كلفة وأقّل 

ضح من مقالتي هذه كانت إنشاء مؤّسسة ترعى املشروع، فكما يتّ 

تي. لكّن املشروع عجز خيرات 
ّ
املديح والثناء تغمرني وتغمر مجل

 ،عن االستمرار، رغم فاعلّيته، لغياب املؤّسسة. ومع األسف

ه لن ينجح مثل هذا املشروع ضمن املعطيات الحاضرة، 
ّ
أعتقد أن

ألّن األكثرّية العربّية ال ترى فيه فائدة، أو ال تعي أهّمّيته. أّما 

دها بعض املنح للمساعدة في هذه املؤّسسة األسترالّية فعن

األمور، لكّنها غير مضمونة أو كافية. كما أّن التركيز الرئيس هو 

بطبيعة الحال على الثقافة األنكليزّية السائدة بمؤّسساتها 

لألفراد املساهمة باإلنكليزّية، بما في  اونشاطاتها. ويمكن طبعً 

 ذلك ترجماتهم من العربّية. 

مباشرة، وغير مجبرة، بترقّية اللغة  أستراليا غير معنّية 

ر جّو الحّرّية الالزم ليقوم األفراد واملؤّسسات 
ّ
العربّية، لكّنها توف

 .ابما يرونه مناسبً 
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ٌلغةٌاملاء،ٌولهجةٌالنهر
 

ورئيًسا  لتحرير، مستشاًرا للفترة ، كنت 1999الذي بدأته عام  ،قبل مشروع "كلمات"

 األعداد اإلنكليزّية من مج لتحرير
ّ
  وفيما سيدني. جسور" التي كانت تصدر فية "ل

ةللقيتها في احتفال سنوّي أ التي كلمةال معظم يلي
ّ
  ،لمجل

 
  في العدد شرتون

  أفكاري كثيًرا من أن  للتأكيد أضّمه للكتاب الحاليّ  .1998، منها السادس

ق ب
ّ
 والكتابة. النشر والترجمةالحالّية  قديم العهد، خصوًصا ما يتعل

 

 

لحفل عنوان "لغة املاء"  "مجموعة الحّرّية واإلبداع" اختارت

، هذه اللغة هّل كلمتي بواحدة من أهّم لهجاتتاليوم. لذلك أس

 أال وهي لهجة النهر.

النهر شبكة للماء جامعة، ومخّزنة، وموّزعة، وموصلة 

للكائنات الحّية، ولألجسام الجغرافّية األخرى. والنهر سخّي 

لسباحتنا ومراكبنا، وغيرها من  يسمح لنا باستخدام جسمه

ل 
ّ
اختراعاتنا وملّوثاتنا. النهر بتنّوعه ومرونته عامل موّحد، يشك

ا تتصل
ً
ا مشترك

ً
الروافد من خالله وتساهم. بل لكّل قطرة  وسط

ماء إسهامها. وإذا شئت، لكّل فرد في كّل تجّمع حضارّي إسهامه 

 في املجتمع األسترالّي.

ا عموًما ملتزمة بكّل شعبها. وتترّدد أنا على يقين أّن أسترالي

كلمة "التزام" كثيًرا على ألسنة املسؤولين، وغيرهم، على أّنها 

ستراليا بلًدا موّحًدا متعّدد الثقافات: نهًرا متعّدد أعماد أن تكون 

الروافد. أّما كيف يتحّول العهد الحكومّي املقطوع إلى حقيقة 
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ا أّن االتجاهات الحالّية فّعالة، فهذا ما سيبّينه الوقت، خصوصً 

ستراليا، مع ما يرافقها من أساليب أات السوق في القتصاديّ 

ه مهما بلغ التزام الدولة بشؤون اإلصالح االقتصادّي 
ّ
، تقنعني أن

ة الثقافّية، هناك حاجة متزايدة ألن يقوم األفراد التعّدديّ 

ن أوالجاليات العربّية بمبادرات تتوّحد فيها مطالبهم ذات الش

ق بحماية تراثهم
ّ
، وتحديد املصلحّي العام، خصوًصا فيما يتعل

سلوب أل دور هذا التراث ضمن املحتوى األسترالّي العاّم. هذا ا

يعطي الجاليات العربّية صوًتا أشّد تركيًزا ووضوًحا، فتفهمه 

الجاليات األخرى والحكومة. ويزّود الجاليات العربّية بوسط من 

ر التي يمكن استخدامها في عملّية القيم املرجعّية واملعايي

 املراجعة الذاتّية.

 تشكيل منتدى، أو هيئة ملساعدة الحركة 
ً

أقترح مثال

األدبّية العربّية على تمييز املواهب الجديدة، وصقل املواهب 

 املعروفة، ودعم املواهب املرّسخة.

أين يلتفت الكاتب العربّي في أستراليا بغية التنقيح 

 عة؟والتقريظ واملراج

ا أن يعي األستر  الّيون العرب أّن إحدى طرائق من املهّم جدًّ

ق هكذا منتدى ال تكون فقط في قبول أسلوب تحقي

، بل في تبّني هذا األسلوب كأداة عمل. سترالّيةة األ الديمقراطيّ 

د على هذه 
ّ
وعليهم أن يقبلوا النقد البّناء، وال يغضبوا بسببه. أؤك

أهّم العقبات في وجه رافدنا الذي  الناحية لقناعتي بأّنها إحدى

 والتأثير الفّعال في نهر الحياة األسترالّية. ،يتوق لالنصباب

تلعب وسائل اإلعالم العربّية دوًرا رائًدا في إخبار وترفيه 
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وتثقيف الجاليات العربّية، خصوًصا التفاعل ما بين الرافد 

والنهر. وقد تكون للبعض املصدر الوحيد من نوعه، ولهذا 

تتعاظم املسؤولّية امللقاة على وسائل اإلعالم. وأرى أّنها إذ 

دة النظر في طرائقها بعد تضطلع من مهاّمها ال بّد لها من إعا

 املباشر من "الشرق األوسط"تطّور وس
ّ
نحاء ، وبقّية أائل البث

 عليها إ
ً

ن أساليب يجاد دور أسترالّي ممّيز متحّرر مالعالم. مثال

األّم. وعليها العمل على منع الركود، والتكرار  مثيالتها في املواطن

، تحتاج إلى صيانة
ً

، املمّل. وكذلك مراقبة الجودة. اللغة، مثال

بلغة واضحة صحيحة. فحين اإلذاعّية فعليها أن تقّدم مواّدها 

ة، يجب أن ال نهمل بقّية  )لفظ( يتّم شكل
ّ
أواخر الكلمات بدق

، فإّن املضمون هو ما حروف الكلمة. ولئن كانت الزخارف جميلة

يهّم في النهاية. العملّية عملّية شمولّية ال تكفي فيها الكلمة 

انة، وال الصوت الجهورّي، وال الحذلقة في محاولة لفظ 
ّ
الرن

ا من كشف 
ً
الكلمات اإلنكليزّية خارج حدود إمكانّياتنا، خوف

 لكناتنا، فنكشف مزيًدا من عوراتنا.

اللغة اإلنكليزّية كلغة رسمّية ال بّد لنا من تقدير أهّمّية 

 الرئيس. ولعّل إصدار "جسور" 
ّ
لبالدنا، وكلغة عاملّية في الصف

خير مثال على هذا التقدير، وعلى كون مؤّسستها مؤّسسة  الحاليّ 

ع إلى يوم يصدر فيه أّول عدد 
ّ
أسترالّية عربّية فاعلة. وأتطل

 لجريدة عربّية باللغة اإلنكليزّية.

ورّية للتواصل في املجتمع األسترالّي أعتبر الترجمة ضر 

ل 
ّ
املتعّدد اللغات، ولالتصاالت العاملّية. بيد أّنها قد تشك

موضوًعا مثيًرا للجدل بالنسبة لبعض األدباء الذي يرى فيها 
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ق. ولكّني بصفتي أتعامل مع الكتابة 
ّ

تشويًها لعمله الخال

ترافق والترجمة، ال أرى فيها حرًجا. أعتقد أّن املشاكل التي 

الترجمة هي من فعل املترجمين أنفسهم عموًما، وليس العملّية 

صل، يمكن للترجمة الجّيدة أن تبّز األ  بحّد ذاتها. وباختصار، ال

 تكون تشويًها. وال يمكن للمترجم الجّيد
ّ

د تخليق أن يعي وإال

ه ترجمة طبق األصل. ،األصل الرديء
ّ
 ويقول عن عمله إن

ي بالترجمات هاتيك امل
ّ
نهر، لناطق الدارئة بين الروافد واكأن

ك تغّير ملوحتها، فتظهر أنواع وبين النهر والبحر. لغة املاء هنا

اتّية مختلفة. كثير من هذه األنواع مهاجر يضبط حي

مها لغة املاء. هؤالء 
ّ
فيزيولوجّيته وفق اللهجات املختلفة التي تتكل

 هم أفضل املترجمين.

ب التفاعل الثقافّي ترج
ّ
م لغة البالد مة اللغةال يتطل

ّ
، أو تكل

ة"، أو فّك رموز  د  و 
 
ل ما يتطلب جهًدا أكبر: "الح 

ّ
فحسب، وإن

اّصة التي افة وجماعة وعصبة رموزها الخثقلكّل  الشيفرة. نعم،

م اإلنكليزّيةعتكاد تكون لغة جديدة. قد تت
ّ
بجدارة في مدرسة في  ل

لتواصل ، لكّن هذا وحده ليس جواز عبور لحاجز ادولة عربّية

م في طوكيو، مستخدًما الكتاب عينه 
ّ
مع إنكليزّي، أو يابانّي تعل

م 
ّ
الذي استخدمته أنت. الجهد املطلوب هو في أن يصاحب تعل

 لإلرث الثقافّي األسترالّي، بما في
ً

ذلك الثقافات  اللغة تفّهًما وقبوال

ل سكسونلو كالـ"أن خصوًصا ،التي تكّون مجتمعنا
ّ
ّية" التي تشك

هر. التعّددّية الثقافّية عملّية متعّددة االتجاهات، معظم الن

ق النهر.
ّ
 وكذلك تدف

اإلرث الثقافّي العربّي واحد من أغنى املواريث في العالم. وإن 
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ه ما زال تكن الهّزات السياسّية ق
ّ
 أن

ّ
د حجبته هذا القرن، إال

ي، أو في يكشف عن ماهّيته من خالل اإل  كامًنا
ّ
نتاج األدبّي املحل

، ، بعيدة على جدران قصر الحمراء في األندلس أماكن
ً

مثال

شاهًدا على قرون من التفاعل العربّي األوروبّي. األهّم من ذلك 

أّن عناصر هذا التراث موجودة في كّل واحد مّنا، ومشاركتنا إّياها 

 مع أستراليا التي فتحت لنا أبوابها دليل وعي وحّب.

 ِض ن  متوالية واستمرار. ل النهر وسط. النهر
 
إليه حّتى ال  ف

. ولنكن على وعي بما نضيف. التلّوث في النهر قد ينتشر 
ّ
يجف

ألّي مكان، ورّبما في كّل مكان. قطرة املاء النقّية يمكن أن تنتشر 

 أيًضا ألّي مكان أو في كّل مكان.

احتواء التلوث، وتحسين خواّص ثقافة النهر مسؤولّية تقع 

ها لغة على عاتق الجميع. نأمل ذات يوم أ
ّ
م أستراليا كل

ّ
ن تتكل

 املاء. أوليست هي لغة الحياة؟
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 امتنان
 

عميق امتناني للبروفسور بّسام فرنجّية، أستاذ األدب العربّي في 

جامعات الواليات املّتحدة األميركّية، على تعليقة الذي زّين الغالف 

 الخلفّي لهذا الكتاب.
 

جامعة األميركّية في بيروت، الشكر الدائم ملدّرسة اللغة العربّية في ال

الزين، مرجعي اللغوّي بامتياز. وبما أّن الظروف لم -رغدا النّحاس

تسمح لها تدقيق الكتاب مباشرة، فإّن أّي خلل لغوّي موجود، أو 

 تفضيل طريقة على أخرى، هو مسؤولّيتي وحدي.
 

لتقديم  ،الحاضر أبًدا ،لصديق الدكتور علي أبو سالمتقديري ل

 .، دون كلل أو ملللفكرّية والفنّيةاملشورة ا
 

ومن بين عّدة تصاميم للغالف، كان ال بّد من كسر حيرتي، واختيار 

واحد ترتاح له عين املتلّقي. استعنت بالصديقة الناشطة االجتماعّية 

السّيدة سناء أبو خليل، وزوجتي الصيدالنّية نجاة نظام، فكان 

باملراجعة  أيًضا قامت وشكري الخاص لنجاة التي الغالف الحالّي.

 األخيرة للمسوّدة املطبوعة.
 

شر بعض هذه النصوص في "عرب
 
أستراليا"، سيدني. و"التلغراف"، -ن

سيدني. و"الجذور"، ملبورن. وبعض الصفحات واملواقع اإللكترونّية. 

الشكر لكّل وسائل اإلعالم التي سبق أن نشرت أو عّرفت ببعض ما ف

 جاء في هذه املجموعة.
 

 درغي
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ٌالسابقةاألدبّيةٌ رغيدٌالنّحاسمنشوراتٌمنٌ

اٌعلىٌ
ً
رةٌمّجان

ّ
 www.raghidnahhas.comمتوف
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LINES AND 
COLOURS 

 
 
 
‘Lines and Colours’ reminds us of the 
works of Nietzsche and Gibran. It contains 
philosophical statements and new insights, 
from which one can draw lasting quotations 
on various issues.  

It is a ‘panoramic’ view over several 
places, cities, personalities and subjects, rich 
with contemplations and questions about 
the universe, people and their environment.  

It is full with the author’s ideas on love, 
friendship, poetry, literature, politics, 
journalism, publishing, society and family. 

This is an attractive, enjoyable book 
written by an outstanding thinker. 

 
 

Bassam Frangieh 
Professor of Arabic Literature, USA 
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